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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 
 بشأن الزئبق

 االجتماع الثاين
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 23-19 جنيف،

 ة ميناماات بشأن الزئبق عن أعمال اجتماعه الثاينتقرير مؤمتر األطراف يف اتفاقي
 مقدمة

ُعِقد االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف مركز املؤمترات الدويل يف جنيف  -1
 .2018تشرين الثاين/نوفمرب  23إىل  19يف الفرتة من 

 افتتاح االجتماع -أوالا 
ت االجتماع األمينة التنفيذية التفاقية ميناماات، روساان سيلفا ريبيتو، بعد مشاهدة عرض موسيقي، افَتتح -2

 تشرين الثاين/نوفمرب. 19من يوم االثنني املوافق  10:15يف الساعة 
 االفتتاحية الكلمات -ألف

من رئيس املؤمتر، مارك شاردوننس )سويسرا(، وانئبة املدير التنفيذي لربانمج  كلبكلمة افتتاحية  أدىل و  -3
 م املتحدة للبيئة، جويس مسواي.األم

، األطراف وقال إن االجتماع األول ملؤمتر ،سم حكومتهاالفتتاحي ابملشاركني، اب بيانهورحب الرئيس يف  -4
، وفرا والتوجيهات السياسية اليت تلقاها، 201٧أيلول/سبتمرب  29إىل  24يف جنيف يف الفرتة من  الذي ُعقد

تفاقية، هبدف محاية صحة اإلنسان والبيئة من االنبعااثت واإلطالقات البشرية الزخم والطاقة الالزمني لتنفيذ اال
، تشرين الثاين/نوفمرب 19وحىت اتريخ املنشأ للزئبق ومركبات الزئبق، وهو ما يشكل حمط تركيز هذا االجتماع. 

إىل ذلك. ويلزم  اسبيلهيف  وكثري من البلدان األخرى، أو انضم إليها على االتفاقية من األطراف 101صدَّق 
االضطالع إبجراءات كثرية لتنفيذ االتفاقية، من بينها التخلص التدرجيي من املنتجات احملتوية على الزئبق، واإلدارة 

تعنيَّ وضع اللمسات األخرية على يالسليمة بيئيًا لنفاايت الزئبق وتنظيف املواقع امللوثة. وحتقيقًا هلذه األهداف، 
، مبا فيها ترتيبات األمانة، وتسوية املسائل املعلقة املتصلة ابلقواعد املالية والنظام الداخلي بعض الرتتيبات املؤسسية

والتعاون مع اجلهات الفاعلة األخرى، ال سيما هيئات اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص 
وافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء امل
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معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة. وفيما يتعلق ابلعمل 
إطار  ووضع عناصرالتقين، تشمل األولوايت حتديد عتبات للنفاايت، ووضع توجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة، 

لتقييم فعالية االتفاقية. ويف اخلتام، أعرب عن شكره للمشاركني على التزامهم وجهودهم املستمرة الرامية إىل محاية 
 صحة اإلنسان والبيئة.

تقدمه  كومة سويسرا على ماحل أعربت عن شكرها، انئبة املدير التنفيذي يف البيان االفتتاحي الذي قدمتهو  -5
 . وفيما يتعلق ابلتحدايت املقبلة،أو انضمت إليه ألطراف اليت صدقت على الصكمن دعم لالتفاقية، وهنأت ا

كثرية   قالت إن الزئبق ال يعرف حدودًا وأصبح يؤثر على حياة املاليني يف مجيع أحناء العامل. وأصبحت أماكن
 2018 لعام لتقييم العاملي للزئبقلالبيئة ملوثة، وتشري بياانت مستمدة من اإلصدار املقبل  من

(Global Mercury Assessment 2018)  إىل أن تقديرات انبعااثت الزئبق البشرية املنشأ يف الغالف اجلوي عام
أيضًا أن التلوث ابلزئبق آخذ يف  وتبني. 2010يف املائة مما كانت عليه يف عام  20كانت أعلى حبوايل   2015

االنبعااثت يف  لتخفيضاجلهود املبذولة أثر بذلك  غياً ملسيما يف آسيا،  التزايد، مع زايدة النشاط االقتصادي ال
، بطرق املهم للغاية تقدمي أقوى دعم ممكن لالتفاقيةسيما يف أمريكا الشمالية وأورواب. لذلك من  مناطق أخرى، ال

ابلفعل،  الذي نفذمنها التصديق العاملي عليها. وأعربت عن الشكر للجهات الفاعلة اليت دعمت العمل اهلام 
ن بينها مرفق البيئة العاملية، ملساعدة األنشطة التمكينية املقرتنة ابلتقييمات األولية ووضع خطط العمل الوطنية وم

بشأن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. ويف التجديد السابع ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، 
لة ابلزئبق. وإضافة إىل ذلك، أقر جملس إدارة الربانمج الدويل ماليني دوالر لألنشطة املتص 20٦ُخصِ ص مبلغ 

مقرتحات مشاريع بقيمة حوايل مليون دوالر. ويف اخلتام، قالت  مخسة احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية
االلتزام القوي إن هذا االجتماع يهيئ فرصة كبرية إلدامة الزخم القوي املتولد حىت الوقت الراهن، ودعت إىل إبداء 

 تنفيذ االتفاقية واجهتواملستمر من جانب مجيع األطراف صاحبة املصلحة لتسوية املشاكل املؤسسية والتقنية اليت 
 حدث يف ميناماات ابلياابن يف سبعينيات القرن املاضي.الذي  ضمان أال يتكرر قط التسمم ابلزئبق هبدف

به انئب وزير اإليكولوجيا والبيئة ابلصني، ينغمني جاو، بعد ذلك إىل بيان أدىل  األطراف مؤمترواستمع  -٦
قال فيه إن الصني، بوصفها عضواً يف مكتب جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانوانً بشأن 

أساساً يف هذا االجتماع  ستضعالزئبق، أدت دوراً بناًء ورائداً يف جعل االتفاقية حقيقة واقعة. وأضاف أن األطراف 
اليت يستطيع اجملتمع الدويل من خالهلا أن األخرى كمِ ل الصكوك يي ذمتينًا للتطور الطويل األجل لالتفاقية، ال

يعمل معًا للتصدي للقضااي البيئية العاملية. وتلتزم الصني مبنع ومكافحة التلوث الناجم عن املعادن الثقيلة، مبا يف 
ُشكِ ل فريق لتنسيق التنفيذ الوطين بغرض تعزيز التنفيذ على  ضاف أنهوأذلك الزئبق، وصدقت على االتفاقية. 

يف عمليات تنفيذها الصعيدين الوطين ودون الوطين، وسيقوم بلده، من خالل خطته للتنفيذ الوطين، بتعميم 
السياسات العامة. وشجعت الصني أيضًا التعاون بني بلدان اجلنوب من خالل الصندوق االستئماين الصيين، 

. وتواجه الصني، مثلها مثل سائر البلدان النامية، حتدايت يف على االتفاقية بلدان انمية أخرى تصديقدعم  الذي
التحكم يف االنبعااثت وتعزيز قدراهتا التنظيمية واإلدارية، ولكنها على ثقة  مواصلةتنفيذ االتفاقية من قبيل سبل 

 إمكانية جتاوز هذه الصعوابت. يف
 ذه املالحظات، أعلن الرئيس رمسياً افتتاح االجتماع.وبعد أن أُديل هب -٧
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 البياانت اإلقليمية والفردية - ابء
أدىل عدد من املمثلني، الذين تكلموا ابسم جمموعات من البلدان وفرادى البلدان، ببياانت عامة بشأن  -8

 القضااي اليت سُتناقش أثناء االجتماع.
ة الضوء على نقاط ذات أمهية من أجل التنفيذ الناجح لالتفاقية، وسلط املمثل املتكلم ابسم الدول األفريقي -9

لبلدان ل الذي يقدمفقال إن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يثري املخاوف على نطاق واسع، وإن الدعم 
بري. التقييمات األولية ووضع خطط العمل الوطنية ألنشطة التعدين املذكورة موضع تقدير كاملتأثرة من أجل إجراء 

يف الزئبق، بسبل من بينها  القانونيةغري  للتجارةومثة حاجة إىل مزيد من الدعم لوضع تدابري مراقبة فعالة والتصدي 
ملنتجات املضاف إليها الزئبق. فيما خيص ا لتوصيف السلع األساسية وترميزها سقانتاملالنظام  منإضافة رموز مجركية 

امًا عاجاًل االستخدام املستمر ملالغم األسنان، وتقييم وإدارة املواقع ومشلت املسائل األخرى اليت تتطلب اهتم
. ويف اخلتام، شدد على أمهية توفري موارد مالية وتقنية إضافية للبلدان النامية واحلرق املكشوف للنفاايتامللوثة، 

 .ابلكامل أهداف االتفاقية حتقيقتتمكن من  لكي
ا واحمليط اهلادئ عن الشكر والتقدير ملشاركة العديد من ابسم دول آسي الذي يتحدثوأعرب املمثل  -10

. وقال إن احلالية ، األمر الذي من شأنه أن يثري املناقشاتالفرتة الفاصلة بني االجتماعنياخلرباء ومسامهتهم يف 
، املدىاالنتقال بعيد استمرار وجود الزئبق يف البيئة والتحدايت املرتبطة ابلعنصر طوال دورة حياته، مبا يشمل 

منطقة آسيا و يتطلبان بذل جهود تعاونية من جانب مجيع البلدان وسائر اجلهات الفاعلة لتحقيق املنافع املشرتكة. 
تلوث أيضاً، وهي مسؤولة أنتجت الواحمليط اهلادئ، بوصفها قوة دافعة لالقتصاد العاملي، حققت ازدهاراً ولكنها 

على الصعيد العاملي. وتستلزم معاجلة املسألة استثمارات ومساعدات عن حصة كبرية من استهالك الزئبق وانبعااثته 
من االتفاقية ومبدأ املسؤوليات املشرتكة  14و 13، وال سيما للبلدان النامية، مبا يتماشى مع املادتني كبرية  دولية

ريًا يف املنطقة، مما . وختتلف حالة البلدان اختالفاً كبديباجة ذلك الصكواملتباينة، على النحو املنصوص عليه يف 
جيعل تنفيذ االتفاقية صعبًا ومعقداً، على حد سواء. وتشمل املسائل ذات األولوية اخلاصة تعدين الذهب احلريف 
والضيق النطاق، وتناول الزئبق عن طريق الغذاء )مبا يشمل األمساك(، وإدارة النفاايت. ودعا األطراف إىل املشاركة 

 ع من أجل حتقيق األهداف املشرتكة.على حنو استباقي شامل للجمي
على الرغم هذه الدول وقالت ممثلة دول احمليط اهلادئ اجلزرية ابالو وتونغا وساموا وفانواتو وكرييباس إن  -11

ابلنسبة للدول  تتسم ابألمهيةهناك مسائل معينة فلبيان الذي أُديل به ابسم دول آسيا واحمليط اهلادئ من أتييدها ل
من  14من املادة  1يتعني إبرازها. ورحبت ابالعرتاف الوارد يف الفقرة و لنامية ابحمليط اهلادئ اجلزرية الصغرية ا

املتعلقة ابالحتياجات اخلاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوًا يف جمايل بناء القدرات االتفاقية و 
. فالدول اجلزرية الصغرية النامية ميكنها استخدام 13دة واملساعدة التقنية، وإبدراج الربانمج الدويل احملدد يف املا

يؤدي إىل إدخال حتسينات س، مما 20هذه املوارد على النحو األنسب لوضع خطط تنفيذ وطنية مبا يتفق مع املادة 
 االختالفات الكبرية الكائنة بني الدول اجلزرية يف احمليط اهلادئ وتستدعيتدرجيية على الصعيد دون اإلقليمي. 

هلذه األوىل، ال سيما  خط أساسوضع بياانت لوبقية املنطقة جهوداً منفصلة للرصد على الصعيد دون اإلقليمي و 
يت من خارج املنطقة دون اإلقليمية. ودعت األطراف إىل أيالزئبق املوجود يف الغالف اجلوي  معظمابلنظر إىل أن 

ابجلوانب على التوايل ن ا، املتعلقت19و 1٦ تسم املاداتنوتتعزيز قدرات الرصد اخلاصة ابلكياانت دون اإلقليمية. 
مواصلة مجع  املهم للغايةالحتياجات املنطقة دون اإلقليمية. ومن  أبمهية خاصة الصحية والبحوث والتطوير والرصد

 البياانت على حنو متسق ومنسق الكتشاف ما إذا كان الزئبق يف البيئة آخذ يف االخنفاض بفضل التنفيذ الفعال
 لالتفاقية.
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وأشارت املمثلة املتكلمة ابسم دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إىل التوقعات الرئيسية للمنطقة  -12
من هذا االجتماع. وقالت إن غالبية البلدان يف املنطقة صدقت على االتفاقية، مما يشري إىل األمهية اليت تعلقها 

تنفيذ الكامل لالتفاقية توافر الدعم املايل والتقين الالزم، ال سيما من خالل على حتقيق أهدافها العاملية. ويقتضي ال
املناسب. وينبغي زايدة تعزيز الربانمج الدويل احملدد  الوقتيف وتتاح آلية مالية قوية توفر موارد كافية ميكن التنبؤ هبا 

إىل اعتماد مشروع مذكرة تفاهم بني  ملساعدة تلك البلدان اليت صدقت على االتفاقية. وأضافت أن املنطقة تدعو
مرفق البيئة العاملية، مما سيضمن قدراً أكرب من األمان القانوين يف العالقة بني هذه املؤسسات، جملس و  األطراف مؤمتر

مبا يعود ابلنفع على األطراف. وتعلق املنطقة أيضاً قيمة كبرية على االختتام الناجح للمناقشات املتعلقة ابألمانة، 
يت ستؤدي مهامها على أفضل وجه يف جنيف. ومشلت املسائل األخرى ذات األمهية حتديد أفضل التقنيات ال

املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لضبط وختفيض اإلطالقات؛ ومواصلة تطوير مشروع املبادئ التوجيهية إلدارة 
ملنتجات املضاف إليها الزئبق ومركبات الزئبق؛ اب فيما يتعلق املنسقالنظام يف  ز مجركيةاملواقع امللوثة؛ وحتديد رمو 

والتخزين املؤقت السليم بيئيًا للزئبق خبالف نفاايت الزئبق؛ وحتديد عتبات لنفاايت الزئبق. وتعلق املنطقة أيضاً 
ئل أمهية كبرية على اجلوانب الصحية لالتفاقية، وهي ترحب ابلتعاون بني األمانة ومنظمة الصحة العاملية بشأن املسا

املتعلقة ابلصحة، وكذلك مع منظمة العمل الدولية بشأن املسائل املتعلقة ابلعمل. وأخرياً، سلطت الضوء على 
تفاقييت ابزل واستكهومل يف تقدمي املساعدة والدعم إىل بلدان املنطقة ال املراكز اإلقليميةالدور األساسي الذي تؤديه 

 من أجل التصديق على االتفاقية.
لة اليت حتدثت ابسم دول أورواب الشرقية عن االمتنان لدعم ميزانية االجتماع التحضريي وأعربت املمث -13

، والذي أاتح فرصًة للتحضري للمناقشات اجلارية واإلبالغ 2018اإلقليمي الذي عقد يف تشرين األول/أكتوبر 
 حتقيق اهلدف الرئيسي عن التقدم احملرز يف التصديق على االتفاقية. ومن شأن االجتماع احلايل أن يساعد يف

املتمثل يف محاية صحة اإلنسان والبيئة من الزئبق، وتتطلع دول أورواب الشرقية إىل إجراء مناقشات منفتحة وبناءة 
 بشأن مجيع املسائل.

وقالت املمثلة اليت حتدثت ابسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه إن اإلجنازات اليت حتققت حىت  -14
تفاقية ينبغي أال تعزز الشعور ابلرضا ابلوضع القائم؛ بل يلزم القيام أبعمال متابعة طموحة، وكذلك اآلن يف إطار اال

اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل والنهوض ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت هيئات التعاون الوثيق مع 
ء األعمال املعتادة لالتفاقية، ويتطلع االحتاد األورويب يف إطار خطط السياسات العامة. لقد شرعت األطراف يف أدا

 بروح من التعاون الودي. والدول األعضاء فيه إىل العمل معاً 
ممثلون لفرادى البلدان وممثل إلحدى املنظمات غري  أخرى ويف أعقاب البياانت اإلقليمية، أدىل ببياانت -15

 احلكومية.
نية اجلاري اختاذها لدعم تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك السياسات وبنيَّ العديد من املمثلني اإلجراءات الوط -1٦

والتدابري التنظيمية والربانجمية، وأعربوا عن شكرهم للجهات املاحنة واملنظمات الدولية ملا قدمته من دعم يف مساعدة 
زئبق، وإعداد قوائم البلدان على تنفيذ مشاريع يف إطار االتفاقية. ومشلت هذه املشاريع حتديد عتبات لنفاايت ال

جرد ابالنبعااثت وتنفيذ خطط العمل الوطنية. وحث أحد املمثلني الشركاء التقنيني واملاليني على مواصلة تزويد 
البلدان النامية ابملوارد الالزمة للوفاء ابلتزاماهتا مبوجب االتفاقية. ودعا آخر إىل إجياد حلول مبتكرة ونقل التكنولوجيا 

ية للبيئة خالية من الزئبق. وسلط اثلث الضوء على التحدايت اليت تواجهها البلدان النامية اليت وتطوير بدائل مراع
يوجد فيها تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، فعلى الرغم من أن هذه األنشطة تضر بصحة اإلنسان والبيئة، 
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ما توفر عائدات للمجتمعات  اً مع حدوث أتثريات بوجه خاص على الفئات السكانية الضعيفة، إال أهنا كثري 
 املنكوبة ابلفقر. ووجه ممثل االهتمام إىل تنفيذ التحدايت اليت تواجهها البلدان املتأثرة ابلنزاعات.

وقال ممثل إن التقدم احملرز حىت اآلن فيما يتعلق ابلتصديق على االتفاقية لن يكون ذا مغزى إال إذا كان  -1٧
املشار إليه يف ديباجة االتفاقية فإن التنفيذ الفعال يستلزم إيالء االعتبار الواجب  التنفيذ عاملياً ابلفعل. وعلى النحو

االعرتاف  ملبدأ املسؤوليات املشرتكة واملتباينة، واإلقرار ابلظروف اخلاصة ابلبلدان وقدراهتا. وهذا بدوره يعين ضمناً 
ة يف إطار االتفاقية من أجل الوفاء ابلتزاماهتا، يف االستفادة من التسهيالت املقدماحلق حبقوق األطراف، مبا يف ذلك 

هو عامل  ابملوارد والقدرات الكافية تتمتع دون أن يعيقها أي تسييس للعملية. ويف اخلتام، قال إن وجود أمانة
الدويل، لتعزيز التعاون  خاصاً  حيوي يف التنفيذ الفعال، كما أن اآللية املالية املنتظرة لالتفاقية جيب أن تويل اهتماماً 

 جتارب الصكوك األخرى. مراعاةمع 
الضوء على أمهية املسائل املستجدة املتعلقة إبدارة املواد الكيميائية، وحتديد وتقييم  أحد املراقبنيوسلط  -18
ا يستحق الدعم املايل وترتيبها حسب األولوية وختصيص موارد إضافية من مرفق البيئة العاملية وغريه من مأيه

 .املؤسسات املالية
مجيع احلكومات اليت صدقت هتنئة إىل ممثلُة الفريق العامل املعين ابلقضاء على استخدام الزئبق  ووجهت -19

على االتفاقية، إىل جانب تلك اليت تعمل على إكمال تقييماهتا األولية. وسلطت الضوء على الدور اهلام الذي 
لفريق العامل نظم حلقات عمل يف آسيا ويف ستضطلع به املنظمات غري احلكومية يف التنفيذ، وأشارت إىل أن ا

أفريقيا، ابلتعاون مع مرفق البيئة العاملية وبرانمج املنح الصغرية التابع لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي، لبناء قدرات 
االستخدام. ومضت تقول إن وتقليل املنظمات غري احلكومية لدعم تنفيذ املشاريع، مع الرتكيز على مصادر الزئبق 

 يه ةالرئيسي املسألةقالت إن و اختبارات على منتجات لكشف حمتواها من الزئبق.  أجرى أيضاً العامل الفريق 
الكيفية املثلى لتحويل أهداف االتفاقية إىل إطار تشغيلي فعال يقود إىل ختفيضات كبرية وقابلة للقياس  التوصل إىل

 د العاملي.يف استخدام الزئبق والتجارة فيه وانبعااثته على الصعي
 املسائل التنظيمية -اثنياا 
 أعضاء املكتب -ألف

يف اجتماعه األول أعضاء املكتب التالية أمساؤهم للعمل يف اجتماعيه األول األطراف انتخب مؤمتر  -20
 والثاين، وكذلك خالل فرتة ما بني االجتماعني:

 مارك شاردوننس )سويسرا( الرئيس:
 وبربودا( غريغوري ابيلي )أنتيغوا نواب الرئيس:

 كاريل بالها )تشيكيا(
 غابون(السريج مويل آلوؤو آلوؤو )
 ميتسوغو سايتو )الياابن(
 حممد اخلشاشنة )األردن(

 سيزار خواريس )املكسيك(
 سفيتالان بولوكان )مجهورية مولدوفا(

 السيدة نينا كرومنري )السويد(
 ديفيد كابينديوال )زامبيا(
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 منصب املقرر.وانتخب السيد كابينديوال للعمل يف  -21
خواريس، الذي مل  السيدوخالل فرتة ما بني االجتماعني حل ميغيل أخنيل إسبينوزا لوان )املكسيك( حمل  -22

حل السيد أرتورو غافيالن غارثيا )املكسيك( حمل السيد إسبينوزا وبعد ذلك،  يتمكن من إمتام فرتة عمله احملددة.
 لوان.

 األطراف واالجتماع الثالث ملؤمتر الدورتنيانتخاب أعضاء املكتب لفرتة ما بني  - ابء
أن ينتخب  األطراف أشار إىل أنه، عمالً ابلنظام الداخلي، سيتعني على مؤمترعرض الرئيس هذا البند، ف -23

من بني ممثلي األطراف احلاضرة يف االجتماع رئيساً وتسعة نواب للرئيس يقوم أحدهم مبهمة املقرر، ويعمل األعضاء 
 تام االجتماع حىت اختتام االجتماع الثالث، مبا يف ذلك الفرتة الفاصلة بني االجتماعني.املنتخبون من اخت

ملناقشة تناوب الذي ييسره السيد كابينديوال،  أصدقاء الرئيس، فريقعلى إنشاء  األطراف واتفق مؤمتر -24
 .وأي مسائل أخرى حتدد الحقاً  منصيب الرئيس واملقرر

 التالية أمساؤهم: االجتماع الثالث للمؤمتر أعضاء مكتب افاألطر  ويف وقت الحق، انتخب مؤمتر -25
 ديفيد كابينديوال )زامبيا( الرئيس:

 أليسون ديكسون )كندا( نواب الرئيس:
 ماراي ديل مار سوالنو ترخيوس )كوستاريكا( 
 كاريل بالها )تشيكيا( 
 سريج مويل آلوؤو آلوؤو )غابون( 
 ماريسيا تشارلز )غياان( 
 )مجهورية إيران اإلسالمية(عادل جهاخنان  
 حممد اخلشاخشنة )األردن( 
 سفيتالان بولوكان )مجهورية مولدوفا( 
 نينا كرومنري )السويد( 

 .األطراف واتفق على أن يعني املكتب يف فرتة ما بني الدورتني مقرر االجتماع الثالث ملؤمتر -2٦
الرائسة ابلتناوب بني املناطق حسب  ، فيما خيص اجتماعاته الالحقة، على أن تكوناألطراف ووافق مؤمتر -2٧

 الرتتيب األجبدي.
 إقرار جدول األعمال - جيم

جــــــــــدول األعمــــال التايل استنـــــــــادًا إىل جــــــــــدول األعمــــال املؤقـــت  األطراف أقـــــــر مؤمتر -28
(UNEP/MC/COP.2/1): 

 افتتاح االجتماع. -1
 املسائل التنظيمية: -2

 أعضاء املكتب لفرتة ما بني الدورتني واالجتماع الثالث ملؤمتر األطراف؛انتخاب  (أ)
 إقرار جدول األعمال؛ (ب)
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 تنظيم العمل. (ج)
 النظام الداخلي ملؤمتر األطراف. -3

 التقرير عن واثئق تفويض املمثلني يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف. -4
  بشأهنا:مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها أو يتخذ إجراءً  -5

 اإلطالقات؛ (أ)

 التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق خبالف نفاايت الزئبق؛ (ب)

 نفاايت الزئبق، وعلى وجه اخلصوص النظر يف العتبات ذات الصلة؛ (ج)

 التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة؛ (د)

 :تشغيل اآللية املالية (ه)
 ؛العاملية البيئة مرفق ‘1’

 ؛التقنية واملساعدة القدرات بناء دعمل احملدد الدويل الربانمج ‘2’
 ؛التكنولوجيا ونقل التقنية واملساعدة القدرات بناء (و)

 واالمتثال؛ التنفيذ جلنة (ز)

 ؛الدولية العمل ومنظمة العاملية الصحة منظمة مع التعاون (ح)

 تقييم الفعالية؛ (ط)

 القواعد املالية؛ (ي)

 األمانة؛ (ك)

 .لنفاايتاملكشوف ل رقاحل عن النامجة الزئبق انبعااثت (ل)

 برانمج العمل وامليزانية. -٦

 .موعد انعقاد االجتماع الثالث ملؤمتر األطرافو  مكان -٧
 .مسائل أخرى -8

 اعتماد التقرير. -9

 اختتام االجتماع. -10
 العملتنظيم  -دال

للمقرتحات الواردة يف مذكرة سيناريو لالجتماع أعدها الرئيس  ، وفقاً األطراف قرر مؤمتر -29
(UNEP/MC/COP.2/2)إىل  15:00ومن الساعة  13:00 إىل الساعة 10:00من الساعة  ، أن جيتمع يف الفرتة

 حسب االقتضاء. مصغرةكل يوم وأن تُنشأ أفرقة   18:00 الساعة
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 احلضور - هاء
 وإسواتيين، ،وأرمينيا ،واألردن ،األرجنتني التالية:تسعني مسة والاخلحضر االجتماع ممثلو األطراف  -30

 ،وأوروغواي ،وإندونيسيا ،وأنتيغوا وبربوداواإلمارات العربية املتحدة،  ،نياوأملا ،وإكوادور ،وأفغانستان ،وإستونيا
 ،وبلغاراي ،وبلجيكا ،والربازيل ،وابالو ،وابراغوايواالحتاد األورويب،  ،وآيسلندا ،اإلسالمية( -وإيران )مجهورية 

 ،وتشيكيا ،وتشاد ،واتيلند ،وبريو ،املتعددة القوميات( -وبوليفيا )دولة  ،وبوركينا فاسو ،وبوتسواان ،وبنن ،وبنما
ومجهورية  ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،واجلمهورية العربية السورية ،واجلمهورية الدومينيكية ،وجامايكا ،وتوغو

 ،وسلوفاكيا ،والسلفادور ،وسانت كيتس ونيفس ،وساموا ،وزامبيا ،ورومانيا ،ورواندا ،والدامنرك ،وجيبويت ،مولدوفا
 ،والصني ،وسيشيلوسري النكا،  ،وسرياليون ،وسويسرا ،والسويد ،وسورينام ،والسنغال ،وسنغافورةينيا، وسلوف

 ،وكوستاريكا ،وكواب ،وكندا ،وكرواتيا ،وفييت انم ،وفنلندا ،وفرنسا ،وغينيا ،وغياان ،وغاان ،وغامبيا ،غابونالو 
 ،ومدغشقر ،ومايلومالطا،  ،وليسوتووليتوانيا،  ،غولكسمرب وليختنشتاين،  ،ولبنان ،والتفيا ،وكرييباس ،والكويت

 ،وموانكو ،وموريشيوس ،وموريتانيا ،ومنغوليا ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،واملكسيك
ت والوالاي ،وهولندا ،وهنغاراي ،وهندوراس ،واهلند ،ونيكاراغوا ،ونيجرياي ،والنيجر ،والنمسا ،والنرويج ،وانميبيا

 .والياابن ،املتحدة األمريكية
 ،وأذربيجانواالحتاد الروسي،  ،إثيوبيا التالية:املراقبة إضافًة إىل ذلك، حضر االجتماع ممثلو البلدان  -31

 ،وبولندا ،والبوسنة واهلرسك ،وبوروندي ،وبنغالديش ،وإيطاليا ،وأيرلندا ،وأوكرانيا ،وأوغندا ،وأسرتاليا ،وإسبانيا
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية و  ،وجزر القمر ،وجزر البهاما ،واجلزائر ،وتونغا ،وتونس ،وتركيا ،وبيالروس

ودولة  ،وجورجيا ،وجنوب أفريقيا ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،ومجهورية كوراي ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،سابقاً 
 ،والفلبني ،وفانواتو ،بيساو -وغينيا  ،يماالوغوات ،وعمان ،والعراق ،وصربيا ،وشيلي ،والسودان ،وزمبابوي ،فلسطني

 ،وماليزاي ،وليرباي ،وكينيا ،وكولومبيا ،وكوت ديفوار ،وكمبوداي ،والكامريون ،وقطر ،البوليفارية( –وفنزويال )مجهورية 
 .واليمن ،وهاييت ،وموزامبيق ،واململكة العربية السعودية ،وملديف ،واملغرب

ومثِ لت هيئات األمم  وكاالهتا املتخصصة التالية بصفة جهات مراقبة:ومثِ لت هيئات األمم املتحدة و  -32
املتحدة ووكاالهتا املتخصصة التالية بصفة جهات مراقبة: مرفق البيئة العاملية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة 

منها عرب احلدود، واتفاقية أمانة اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص و العمل الدولية، 
روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف 

وأمانة اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت التجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة، 
الربية املهددة ابالنقراض، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم والنبااتت 

املتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، وجامعة األمم املتحدة، والبنك الدويل، ومنظمة 
 .الصحة العاملية

الوكالة الدولية للطاقة، والفريق الدويل لتالية بصفة جهات مراقبة: ومثلت املنظمات احلكومية الدولية ا -33
 لدراسة الرصاص والزنك، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وأمانة برانمج البيئة اإلقليمي للمحيط اهلادئ.

، احلكوميةاملنظمات غري و  ، واملراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية،اهليئات والوكاالت احلكوميةوُمثل عدد من  -34
بصفة جهات مراقبة. وترد أمساء تلك املنظمات يف قائمة املشاركني  وكياانت القطاع اخلاص، واملؤسسات األكادميية

(UNEP/MC/COP.2/INF/21). 
 األطراف النظام الداخلي ملؤمتر -اثلثاا 

، النظام 1/1-اعتمد، مبوجب مقرره ا م األطراف عرض ممثل األمانة هذا البند، فأشار إىل أن مؤمتر -35
، اليت تتعلق خبيار اختاذ قرار بشأن املسائل املوضوعية 45من املادة  1الداخلي ابستثناء اجلملة الثانية من الفقرة 

من املادة  3عن طريق التصويت، يف حال فشلت مجيع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء، والفقرة 
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مسألًة  األطراف تقرير ما إذا كان يتعني اعتبار املسألة املعروضة على مؤمتر، اليت تتعلق ابآللية املستخدمة يف 45
 45على املؤمتر يف اجتماعه الثاين النص الوارد بني قوسني من املادة  موضوعية أو مسألة إجرائية. وكان معروضاً 

 إلعادة النظر فيه. (UNEP/MC/COP.2/3) 1/1-على النحو الوارد يف املقرر ا م

عرب أو  .45من املادة  3بشأن كيفية التعامل مع النص الوارد بني قوسني يف الفقرة  يس اقرتاحاً الرئ موقد -3٦
ممثل تكلم ابسم جمموعة من البلدان عن أتييده العتماد اقرتاح الرئيس أبنه إذا أثري تساؤل بشأن ما إذا كانت 

فإنه  الطعناملسألة، وأنه يف حالة  مسألة ما ذات طابع إجرائي أو موضوعي فإنه ينبغي للرئيس أن يبت يف هذه
 ما مل ينقض أبغلبية أصوات األطراف احلاضرة واملصوتة. ينبغي طرح احلكم للتصويت عليه فوراً، على أن يصبح سارايً 

بول اقرتاح ال ميكنه قفإنه ، وهلذا على أساس توافق اآلراءدائماً العمل  إن من الضروريأحد املمثلني  وقال -3٧
 .الرئيس

بعض ما يتعلق بثل آخر إىل أن احلكم املقرتح بشأن التصويت مطابق لألحكام اليت مت قبوهلا فيوأشار مم -38
 االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى. 

واقرتح ممثل تكلم ابسم جمموعة من البلدان حالً بديالً يسمح للرئيس ابلبت يف املسألة، وأن يعترب املسألة،  -39
 وعية ما مل حُتدَّد على أهنا إجرائية أبغلبية ثلثي األطراف احلاضرة واملصوتة.يف حالة الطعن، مسألًة موض

وقال املمثل الذي شدد على أمهية توافق اآلراء إنه يستطيع قبول اقرتاح الرئيس أو االقرتاح البديل، نظراً  -40
ة موضوعية أم إجرائية وأضاف أنه إذا كان من غري الواضح ما إذا كانت املسأل ألن كال النصني يتعلق ابلتصويت.

 يف طبيعتها، فإهنا ينبغي أن تعامل على أهنا مسألة موضوعية.
توضيح اإلجراء  ن من الضروري أيضاً إنه يتعني اختاذ القرارات استنادًا إىل توافق اآلراء وإمراقب  وقال -41

 .ةإلقليمي، لألصوات اليت تديل هبا منظمات التكامل االقتصادي ا44من املادة  2الوارد يف الفقرة 

تنص على أن متارس أي منظمة من منظمات املعنية الفقرة أن إىل  األطراف وأشار املستشار القانوين ملؤمتر -42
حقها يف التصويت بعدد من األصوات مساو لعدد الدول األعضاء فيها اليت تكون  ةالتكامل االقتصادي اإلقليمي

وميكن من اتفاقية ميناماات.  28من املادة  2تستنسخ الفقرة  44من املادة  2وأكد أن الفقرة أطرافاً يف االتفاقية. 
 مبقرر من املؤمتر، بناء على اقرتاح يقدمه أحد األطراف. للفقرةأن يطلب املزيد من التفسري القانوين 

 إىل اجتماعه الثالث.  45يف املادة  النص الوارد ضمن أقواسعلى إرجاء النظر يف  األطراف واتفق مؤمتر -43

 فإنه يستحيل 45من املادة  3الفقرة  مسألة يتناول حمدد مقرر وجود عدم إنه يف ظلاقبة مر  وقالت -44
 .عدم يقني نشوء حالة يف إجرائية، أو موضوعية ما مسألة كون  يف مطلق حكم إصدار

 التقرير عن واثئق تفويض املمثلني يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف - رابعاا 
إن املكتب فحص واثئق التفويض اليت فقال تب عن واثئق التفويض، املك تقرير السيد بالها عرض -45

، 2018تشرين الثاين/نوفمرب  20من النظام الداخلي، ووجد أنه حىت  20و 19قدمتها األطراف وفقاً للمادتني 
طرفًا واثئق تفويض صادرة عن رئيس دولة أو حكومة أو وزير خارجية، أو، يف حالة منظمات  ٧4قدم ممثلو 

طرفًا واثئق  1٦وابإلضافة إىل ذلك، قدم  .مل االقتصادي اإلقليمي، عن السلطة املختصة يف تلك املنظمةالتكا
تفويض أو معلومات تتعلق بتعيني ممثلني عن طريق الفاكس أو النسخ املصورة، أو يف شكل رسائل أو مذكرات 

 ممثليها.  يف حني مل تبلغ مخسة أطراف أبي معلومات عن .شفوية من البعثة املعنية

  علماً ابلتقرير. األطراف وأحاط مؤمتر -4٦
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  مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها أو يتخذ إجراءا بشأهنا -خامساا 
 اإلطالقات -ألف

نظر يف اجتماعه األول يف وضع توجيهات متعلقة  األطراف عرض ممثل األمانة البند، فأشار إىل أن مؤمتر -4٧
من االتفاقية. وقد شجع املؤمتر األطراف، يف مقرره  9من املادة  ٧و مطلوب يف الفقرة الزئبق، حسبما ه إبطالقات

)ب( من  2، على حتديد املصادر الثابتة ذات الصلة على الصعيد الوطين، على النحو احملدد يف الفقرة 1/1٧-م ا
 ، وتقدمي معلومات إىل األمانة يف هذا الشأن.9املادة 

يف اجتماعه الثاين مذكرة من األمانة عن التوجيهات املتعلقة إبطالقات  ألطرافا وكان معروضاً على مؤمتر -48
، أُوِضح فيها أن التقارير مل ترد إال من ثالثة أطراف. ومل حيدد تقريران منها (UNEP/MC/COP.2/4/Rev.1)الزئبق 

حلالية للزئبق، ومجيعها قائمة ابملصادر الوطنية ا الثالثأي مصادر حسبما هو حمدد يف مادة االتفاقية، وقدم 
كغم سنوايً لكل مصنع. ونظراً لضآلة املعلومات   2خفضت إطالقات الزئبق ختفيضاً كبرياً إىل مستوى ال يتجاوز 

املقدمة، تقرتح األمانة على املؤمتر أن يرجئ العمل على وضع توجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل 
، يف هناية 9كاملة عن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك املادة التقارير الطراف أول املمارسات البيئية إىل أن ترد من األ

 .21عمالً ابملادة  2021 عام

النرويج و مقدمة من االحتاد األورويب تتضمن مقرتحًا بدياًل وعرضت ممثلة النرويج ورقة غرفة اجتماعات  -49
حتديد من أجل لألطراف  الدعم األمانة لن يوفرابلنظر إىل أن مسار العمل الذي اقرتحته  هوسويسرا. وقالت إن

املصادر الثابتة ذات الصلة على الصعيد احمللي، يُقرَتَح، كخطوة أوىل يف وضع توجيهات بشأن منهجية إلعداد 
مشروع قوائم جرد اإلطالقات، أن تعد األمانة تقريراً عن فئات املصادر الثابتة احملتملة لإلطالقات، وأن تتيح نسخة 

يف اجتماعه  األطراف قبل تقدميه إىل مؤمتر 2019نيسان/أبريل  20منه لألطراف للتعليق عليها حبلول  مبدئي
 الثالث.

وعرضت ممثلة األرجنتني ورقة غرفة اجتماعات مقدمة من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  -50
أوالً فئات املصادر الثابتة ذات الصلة حيدد ، من اخلرباء التقنيني مصغرالكارييب، تتضمن مقرتحاً إبنشاء فريق عامل 

 األطراف بعد تقدمي تقرير إىل مؤمتر ،ضعومن مث يضع توجيهات بشأن املنهجيات اخلاصة إبعداد قوائم اجلرد، يو 
 والتقليلتوجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لضبط اإلطالقات  ،يف اجتماعه الرابع

شري إىل أن استخدام منهجيات موحدة سيتيح لألطراف إعداد وتقدمي معلومات أكثر اتساقًا وقابلية منها. وأ
 للمقارنة.

ابسم أحدمها ، تكلم خرانآ ممثالنأعرب  ، بينماوأعرب ممثالن عن رغبتهما يف اختاذ إجراء قبل ذلك -51
ته يف معرفة ما إذا كانت هناك عقبات عن رغبآخر جمموعة من البلدان، عن التأييد ملقرتح األمانة. وأعرب ممثل 

تعوق البلدان عن تقدمي معلومات عن املصادر الثابتة ذات الصلة. وتكلم أحد املمثلني ابسم جمموعة من البلدان، 
فدعا إىل تقدمي الدعم يف جمال بناء القدرات إىل البلدان يف منطقته لتمكينها من إعداد بياانت جتريبية واإلبالغ 

 عنها.

بدعم  يف ذلك تلك اليت تنفذثالن اخلطوات اليت اختذت أو جيري اختاذها يف بلديهما، مبا وحدد مم -52
 خارجي، من أجل حتديد وضبط إطالقات الزئبق وإعداد التقارير ذات الصلة.

وتكلمت ممثلة ابسم جمموعة من البلدان، وممثل ملنظمة غري حكومية، فوجَّها االنتباه إىل إمكانية استخدام  -53
خرى للمعلومات املتاحة لالسرتشاد هبا يف صنع القرار. وعلى هذا األساس، اقرتح األخري أن يُفَصل تقدمي مصادر أ

 املعلومات من األطراف إىل األمانة عن وضع التوجيهات بشأن إطالقات الزئبق. 
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رائسته تشارك يف فريق اتصال معين ابملسائل التقنية  إنشاء، بعد مناقشاته، على األطراف واتفق مؤمتر -54
أن يتناول مبزيد من التفصيل   فريق االتصالوطََلب إىل)اتيلند(،  وتريابورن ويريوتيكورن)التفيا(  سيلفيا كالنينش

 العملية املتعلقة بوضع توجيهات بشأن إطالقات الزئبق يف األراضي واملياه، وأن يعد مشروع مقرر هبذا الشأن.

بشأن اإلطالقات، على النحو الذي قدمه به فريق  2/3-وبعد ذلك، اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م -55
 االتصال املعين ابملسائل التقنية، ويرد يف املرفق األول هلذا املقرر.

 التخزين املؤقت السليم بيئياا للزئبق خبالف نفاايت الزئبق -ابء
 توجيهية بادئم وضع يف األول اجتماعه يف نظر األطراف مؤمتر أن إىل فأشار البند، األمانة ممثل عرض -5٦

 املادة من 3 الفقرة مبوجب مطلوب هو حسبما الزئبق، نفاايت خبالف للزئبق بيئياً  السليم املؤقت التخزين بشأن
 وأن التوجيهية املبادئ مشروع تنقح أن ،1/18-ا م مقرره يف األمانة إىل املؤمتر طلب وقد. االتفاقية من 10

 مؤمتر على معروضاً  وكان .الواردة املدخالت إىل استناداً  التنقيح من داملزي وجتري عليها بتعليقات لإلدالء تتيحها
 واحتمال فيها لنظرل (UNEP/MC/COP.2/5) املنقحة التوجيهية املبادئ مشروع الثاين اجتماعه يف األطراف
 .اعتمادها

تتضمن وعرض ممثل الياابن ورقة غرفة اجتماعات مقدمة ابالشرتاك مع الوالايت املتحدة األمريكية،  -5٧
 تعديالت على مشروع املبادئ التوجيهية املنقحة، هبدف حتسني الفائدة والتطبيق العملي للمبادئ التوجيهية.

وابلرغم من أن عدة ممثلني، إحداهم ممثلة تكلمت ابسم جمموعة من البلدان، أعربوا عن استعدادهم  -58
قال عدة ممثلني آخرين، إحداهم تكلمت ابسم  العتماد مشروع املبادئ التوجيهية املنقحة ابلصيغة اليت قدمت هبا،

الطبيعة والظروف احملددة لكل بلد بعينه أو  احلسبانتؤخذ يف لكي من العمل ه يلزم املزيد جمموعة من البلدان، إن
بادئ على امل منطقة بعينها والقدرات املتصلة بكل منها. واقرتحت ممثلة ملنظمة غري حكومية أيضًا تعديالت

سلطة خمتصة وعدم استخدام تلك  بواسطةإدارة مرافق التخزين املؤقتة شمل عناصر تتعلق بضمان توجيهية، تال
املواقع غري القانونية ؛ ومعاجلة ختزين الزئبق الـُمصاَدر من لتناسب ذلكاملرافق للتخزين الطويل األجل دون تكييفها 

؛ وتقييم املرافق املؤقتة يف املستقبل املادة تلكيف مصري النطاق إىل أن تبت احملكمة  والضيقتعدين الذهب احلريف ل
؛ وإدراج الكوارث الطبيعية يف التخطيط الزئبق من هامن حيث وجود تلوث هبا عند إغالقها وإصدار شهادات خلو 

مبرافق التخزين الطويل األجل لضمان  املتعلقيف العمل  األطراف حلاالت الطوارئ. واقرتحت أيضاً أن يشرتك مؤمتر
 ميل املرافق املؤقتة فوق طاقتها.عدم حت

ودعا عدة ممثلني، تكلمت إحداهم ابسم جمموعة من البلدان، إىل تقدمي الدعم التقين واملايل لتمكني  -59
 البلدان من تطبيق املبادئ التوجيهية يف املمارسة العملية، وطلب أحدهم وضع برانمج عمل لتنفيذها.

وطََلب  ،حالة املسألة إىل فريق االتصال املعين ابملسائل التقنية، بعد مناقشاته، على إاألطراف واتفق مؤمتر -٦0
إليه أن يضع الصيغة النهائية ملشروع التوجيهات بشأن التخزين املؤقت للزئبق خبالف نفاايت الزئبق، وأن يعد 

 مشروع مقرر هبذا الشأن

بيئيًا للزئبق خبالف  بشأن التخزين املؤقت السليم 2/٦-وبعد ذلك، اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م -٦1
 نفاايت الزئبق، على النحو الذي قدمه به فريق االتصال املعين ابملسائل التقنية، ويرد يف املرفق األول هلذا املقرر.

 نفاايت الزئبق، وعلى وجه اخلصوص النظر يف العتبات ذات الصلة -جيم
عه األول يف مسألة حتديد العتبات نظر يف اجتما األطراف وقال إن مؤمترهذا البند عرض ممثُل األمانة  -٦2

ذات الصلة لنفاايت الزئبق، وأنشأ عملية مفتوحة ملواصلة مناقشة هذا األمر. وُعِرض على املؤمتر يف اجتماعه الثاين 
ومعلومات قدمها خرباء معينون من شأهنا أن تسهم يف  (UNEP/MC/COP.2/6)تقرير عن نتائج تلك العملية 

 ، املرفق(.UNEP/MC/COP.2/INF/10)حتديد عتبات 
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االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه  بشكل مشرتك مع قدمها اتوعرض ممثل الياابن ورقة غرفة اجتماع -٦3
نفاايت الزئبق وإنشاء فريق خرباء ملناقشة هذه املسألة فيما بني تعريف لفيها هنجًا حمتماًل لتحديد  واقرتحوا

من  11من املادة  2لفقرة فئتني لديد مجيع النفاايت اليت تدرج ضمن االجتماعات. وقال إن النهج املقرتح هو حت
)أ( )النفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق( و)ب( )النفاايت احملتوية على الزئبق أو مركبات  ومها االتفاقية
من  2لفقرة ل)ج(  ضمن الفئة تدخلنفاايت زئبق، وعدم تطبيق عتبة إال على النفاايت اليت وتصنيفها كالزئبق( 

)النفاايت امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق(، اليت لن تعترب نفاايت زئبق إال إذا جتاوزت هذه العتبة. واقرتح  11املادة 
 مؤيدو االقرتاح وضع قائمة ابلنفاايت لكل فئة ملساعدة األطراف على حتديد نفاايت الزئبق.

ضاء فيه إن النهج املقرتح يقر أبن مجيع النفاايت ضمن الفئتني وقالت ممثلة االحتاد األورويب والدول األع -٦4
)أ( و)ب(، مبا يف ذلك املنتجات املضاف إليها الزئبق اليت أصبحت نفاايت أو النفاايت احملتوية على الزئبق أو 

بات مركبات الزئبق من مصانع معاجلة نفاايت الزئبق، ميكن أن تسبب انبعااثت أو إطالقات من الزئبق أو مرك
الزئبق قد يكون هلا أتثري ضار على صحة اإلنسان أو البيئة ولذلك ينبغي أن تدرج ضمن نطاق االتفاقية. أما 

فهي معقدة ومتنوعة،  -وهي النفاايت امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق  -ضمن الفئة )ج(  تدخلالنفاايت اليت 
ألخذ يف االعتبار حمتواها من الزئبق ومركبات الزئبق. وقالت مما يعين أن هناك حاجة إىل حتديد عتبة لتعريفها، مع ا

إهنا تتفق مع الرأي الذي أعرب عنه بعض اخلرباء وهو أن وضع قائمة ابلنفاايت من شأنه أن يساعد األطراف 
يف حتديد عتبات للنفاايت من الفئة )ج( وأن  أن يؤدي دوراً  على تنفيذ االتفاقية، مشددًة على أنه ميكن أيضاً 

لنفاايت زئبق معينة سيكون مفيداً، ابلنظر إىل أن حمتواها  تقدمي املزيد من التوجيهات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً 
 من الزئبق ميكن أن حيدد الكيفية اليت ينبغي إدارهتا هبا.

حة ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب املمثلون عن تقديرهم لألمانة، واخلرباء املرشحني، وأصحاب املصل -٦5
 حتقيق، متحدثًة ابسم جمموعة من البلدان، إىل واحدة من املمثلنياآلخرين للعمل املنفذ فيما بني الدورتني. ودعت 

على أنه ينبغي النظر بشكل منفصل يف  ويف سياق أتكيدهاعتبات لفئيت النفاايت )ب( و)ج(.  حتديدتقدم يف 
، مبا يف ذلك نفاايت التعدين، اقرتحت 11من املادة  2ميع فئات النفاايت اليت نوقشت يف الفقرة جلالعتبات 

ن خمتلف مناطق األمم املتحدة، لتحديد العتبات ومتثيل متساو متشكيل فريقني عاملني، بعدد اثبت من األعضاء 
، مع التأكيد على أنه ينبغي استخدام هُنج خمتلفة ألنواع النفاايت املختلفة. الفرتة الفاصلة بني االجتماعاتخالل 

اآلخر العتبات لنفاايت التعدين. وقال  حيددمن )أ( إىل )ج( بينما  لفئات النفاايتالعتبات  حيدد أحد الفريقنيو 
 ةممثل تممثل آخر إن الطريقة املثلى للمضي قدماً تتمثل يف تكليف فريق خرباء واحد بتنفيذ العمل اإلضايف. وأعرب

 .بشأهنا على ضرورة توافر مزيد من املعلوماتة مؤكددين، لتأجيل النظر يف عتبات نفاايت التع اعن دعمه ةاثلث

وقال ممثل آخر، متحداثً ابسم جمموعة من البلدان، إن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، وملغمات  -٦٦
مصادر هامة لنفاايت الزئبق يف منطقته. وأعرب عن دعمه للتحول  متثلاألسنان واملنتجات املضاف إليها الزئبق 

أساليب أكثر أمااًن يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق من شأهنا أن حتمي سبل عيش حنو  الكلي
ملغمات األسنان يف قطاع طب األسنان ابعتباره من لتخلص التدرجيي الكامل ولالسكان، والبيئة وصحة اإلنسان، 

لمنتجات لالنظام املنسق يف جديدة دراج رموز وإللتجنب نفاايت الزئبق والتلوث ابلزئبق،  ضبطأفضل وسيلة 
املسألتني غرفة اجتماعات بشأن  ورقاتاملضاف إليها الزئبق. وقدمت جمموعته وجمموعة أخرى من البلدان 

 .األخريتني

 إىل تستندينبغي أن  اأحدمها إهنوقال فاايت الفئة )ج(، حصراً لنوأشار ممثالن إىل أن العتبات ضرورية  -٦٧
أن تكون العتبات عملية، وال تشكل عبئًا ال داعي له على األطراف وأن تراعي اآلخر  واقرتحتركيزات الزئبق. 

. وأشار ممثل اثلث هلا ، وخصائص النفاايت، وحمتوى الزئبق الكلي، وعتبات النضإلدارة النفاايت ُنهج الوطنيةال
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 ومسائلالنفاايت  يف خصائص أن تنظرالعمل اإلضايف بشأن نفاايت الزئبق، ينبغي لألطراف  عند تنفيذإىل أنه 
احلاجة كذلك دخال تعديالت على مرفقات االتفاقية و إلكانت هناك ضرورة   وما إذاالفعالية من حيث التكلفة، 

 الية لضمان اإلدارة السليمة بيئياً لنفاايت الزئبق.إىل املوارد امل

ت الفئة )ج(، وقال ممثالن عن منظمتني غري حكوميتني إنه ينبغي إيالء األولوية لوضع عتبات نفااي -٦8
أحدمها اعتماد جزء واحد يف املليون كعتبة هلذه النفاايت لضمان إدارهتا بطريقة سليمة بيئيًا وابلتايل  اقرتححيث 

احليلولة دون حدوث املزيد من التلوث البيئي والتعرض البشري للزئبق. وحذ ر أيضًا من وضع مثل هذه العتبات 
مدافن  ستوجه إىل، مشدداً على أن مثل هذه الُنهج تعين أن النفاايت تشاحأو االر  على أساس القيم القابلة للنض

العتبات.  حتدد بعد أنالنفاايت، وهي ممارسة غري سليمة بيئياً، وحث األطراف على جتنب دفن النفاايت وحرقها 
 جل مساعدةمن أناء القدرات، واملساعدة التقنية والدعم املايل بوسائل باألطراف تزويد ينبغي أضاف أنه و 

إن العتبات من خالل أساليب حتليلية. وقال املمثل اآلخر  اليت تتجاوزلمواد التحديد الدقيق لاحلكومات على 
وضع عالمات موحدة على املنتجات اليت حتتوي على الزئبق ومن املهم بسيتحسن نفاايت الفئة )ب(  حتديد

 الزئبق من هذه املنتجات. مبجرد إزالة من إعادة تدوير املكوانت غري اخلطرةالتأكد 

 ابملسائلعين املتصال إحالة املسألة إىل فريق االعلى  األطراف وافق مؤمتر، وعقب املناقشات اليت أجريت -٦9
عتبات نفاايت الزئبق وعلى العمل الذي يتعني االضطالع به يف فرتة ما بني  لتحديدعلى هنج للموافقة  التقنية

 الجتماعات املقدمة من االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه والياابن.غرفة ا ةورق، مع مراعاة االجتماعني

بشأن عتبات نفاايت الزئبق، على النحو الذي قدمه  2/2-وبعد ذلك، اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م -٧0
 هلذا املقرر. األولفريق االتصال املعين ابملسائل التقنية، ويرد يف املرفق 

ابلنظر إىل إنشاء املزيد من أفرقة اخلرباء وعدد االجتماعات اليت تعقد وجها  وأعلن ممثل الياابن عن أنه، -٧1
لوجه يف فرتة ما بني الدورات املقرر هلا أن تواصل مناقشة مسائل هامة، فإن حكومته ستقدم مسامهة إضافية تصل 

 لدعم األعمال يف إطار االتفاقية. دوالراً  150 000إىل 
 رة املواقع امللوثةداالتوجيهات املتعلقة إب - دال

، أن 1/20-ا مطلب إىل األمانة، يف مقرره  األطراف عرض ممثل األمانة هذا البند، فأشار إىل أن مؤمتر -٧2
من االتفاقية، وأن تعممه على  12من املادة  3تعد مشروع توجيهات أويل بشأن املواقع امللوثة، عماًل ابلفقرة 

مشروع مقرر بشأن هذه املسألة يف املرفق األول للوثيقة  اخلرباء املرشحني لإلدالء بتعليقاهتم. ويرد
UNEP/MC/COP.2/7.بينما يرد مشروع التوجيهات يف املرفق الثاين هلا ، 

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أكد العديد من املمثلني على أمهية إدارة املواقع امللوثة، ورحبوا مبشروع  -٧3
ماً إلجراء مزيد من املناقشة. وطرح عدد منهم مقرتحات بشأن االجتاه التوجيهات الذي اعُترب أنه يوفر أساساً سلي

يف اجتماعه الثالث. وبصورة  األطرافاملقرتح للعمل فيما بني الدورات إلعداد مشروع منقح لكي ينظر فيها مؤمتر 
يصبح مفيداً عامة، قال أحد املمثلني إن هيكل مشروع التوجيهات واضح، ولكن يلزم القيام مبزيد من العمل حىت 

سيما تلك اليت ال توجد لديها برامج إلدارة املواقع امللوثة، ولتضمينه آليات اسرتاتيجية، تشمل  جلميع األطراف، ال
مناذج مالية. وتكلمت ممثلة ابسم جمموعة من البلدان، فقالت إن النهج العام ملشروع التوجيهات ينبغي احلفاظ 

التشريعية وغريها من التدابري املتاحة لتدابري يتعلق ابفيما ودة بني البلدان عليه، ابلنظر إىل أوجه التفاوت املوج
للتعامل مع مشكلة املواقع امللوثة. وقال ممثل آخر إن مشروع التوجيهات منظم بشكل مالئم، وهو يتناول املواضيع 

. وقالت ممثلة أخرى إن من املفيد أن الرئيسية املتعلقة ابملواقع امللوثة، كما أنه مفصَّل مبا يالئم االستخدام العاملي
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يُدرَج املزيد من األمثلة الدقيقة اليت تقدمها البلدان، مبا يشمل املعلومات املتعلقة ابلطرائق املستخدمة يف معاجلة 
املواقع امللوثة، يف حني أن عقد اجتماعات بشأن هذه املسألة سيهيئ للبلدان الفرصة لتبادل األفكار واملعارف. 

ثلة الضوء على الصعوابت اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية يف إدارة املواقع امللوثة، األمر الذي وسلطت مم
 يؤثر سلباً يف كثري من األحيان على البيئة البحرية.

وتشمل القضااي احملددة اليت تستلزم تناوهلا مبزيد من النظر وضع قوائم جرد وطنية أولية للمواقع امللوثة  -٧4
شتبه بوجودها أو احملتملة؛ وإجراء تقييمات لألخطار على صحة اإلنسان والبيئة؛ وسبل إدارة فرادى املواقع امل

امللوثة، مبا يشمل خماطر أنشطة التطهري وفوائدها؛ ووضع اسرتاتيجيات وسياسات مناسبة لتحديد وتقييم املواقع 
امللوثة؛ وإشراك اجلمهور وتوعيته. وتكلمت ممثلة ابسم  امللوَّثة ابلزئبق أو مرك بات الزئبق؛ ووضع تعريف للمواقع

املتعلقة حتديداً و  اليت قد تواجهها األطرافللحاالت  خاص اهتمام ه ينبغي إيالءجمموعة من البلدان، فقالت إن
 ابلزئبق، مثل وقف تشغيل مصانع الكلور والقلوايت والتلوث الناجم عن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.

د عدد من املمثلني، تكلم اثنان منهم ابسم جمموعتني من البلدان، على أمهية التحدايت اليت وشد  -٧5
اتباع هنج تعاوين دويل إزاء املسألة جيري دعمه  وعلى ضرورةتواجهها البلدان النامية يف التعامل مع املواقع امللوثة 

يا والتمويل وبناء القدرات. ومشلت التحدايت بتخصيص موارد كافية له يف صورة املساعدة التقنية ونقل التكنولوج
اليت ذُِكَرت حتديد وتوصيف هذه املواقع بشكل صحيح؛ وإجراء تقييم دقيق للمخاطر املطروحة؛ واالتصال والتواصل 

سيما بشأن املسائل احلساسة مثل قرب املواقع امللوثة من املناطق املأهولة؛ والتلوث اإلضايف الذي  مع اجلمهور، ال
أن ينشأ يف مناطق النزاع. وقال أحد املمثلني إن تقدمي أي مساعدة ينبغي أن يستند إىل االحتياجات التقنية  ميكن

 واملالية بداًل من االعتبارات السياسية.
وقال ممثل ملنظمة غري حكومية إن ظهور املواقع امللوثة اجلديدة، النامجة مثاًل عن تعدين الذهب احلريف  -٧٦

يف الوقت احلايل يفوق معدل تطهري املواقع، مما يستلزم اتباع اسرتاتيجية ذات شقني، مها:  والضيق النطاق، أصبح
وقف إنشاء املواقع اجلديدة، ال سيما عن طريق فرض حظر على صادرات الزئبق، وتسريع عملية وضع التوجيهات 

 بشأن املواقع امللوثة والشروع يف تطهري املواقع امللوثة حالياً.
وطََلب  ،، بعد مناقشاته، على إحالة املسألة إىل فريق االتصال املعين ابملسائل التقنيةاألطراف واتفق مؤمتر -٧٧

إليه أن يواصل تطوير العملية املتعلقة بوضع الصيغة النهائية للتوجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة، وأن يعد مشروع 
 .مقرر هبذا الشأن

بشأن التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة ابلزئبق  2/8-موبعد ذلك، اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا  -٧8
 االتصال املعين ابملسائل التقنية، ويرد يف املرفق األول هلذا املقرر. فريقومركباته، على النحو الذي قدمه به 

 تشغيل اآللية املالية -هاء
 مرفق البيئة العاملية -1

ابلصندوق  املتعلقةإىل حتديث بشأن املسائل  األطراف مؤمترانتباه  فوجههذا البند،  عرض الرئيس -٧9
وجملس مرفق البيئة العاملية  األطرافتفاهم بني مؤمتر الاالستئماين ملرفق البيئة العاملية، ومشروع مذكرة 

(UNEP/MC/COP.2/8)،  ًاجمللس إىل املؤمتر بشأن املسائل املتصلة ابالتفاقية التقرير الذي قدمه عن  فضال
(UNEP/MC/COP.2/INF/3). .وقدم ممثل األمانة مزيداً من املعلومات بشأن حمتوى الوثيقة 
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وعرض ممثل مرفق البيئة العاملية التقرير املعين الذي يبني األعمال املضطلع هبا يف الفرتة من متوز/يوليه  -80
ملوارد الصندوق لدعم االتفاقية، ونتائج املفاوضات املتعلقة ابلتجديد السابع  2018إىل حزيران/يونيه  201٧

يف الفرتة السابقة. فيما يتعلق ابلزئبق  مرفق البيئة العاملية لألعمال اليت نفذها االستئماين ملرفق البيئة العاملية وموجزاً 
يغطيان سبعة بلدان، كما  مرفق البيئة العاملية مشروعني كاملنيأقر ، األطراف ملؤمتر انعقاد االجتماع األولومنذ 

هذه املشاريع يكون ما  وابحتسابدوالر.  ماليني 8.25بلدان بقيمة  10نشطة متكني تغطيألأقر سبعة مشاريع 
مليون دوالر من موارد مرفق البيئة العاملية قد متت برجمته لتنفيذ االتفاقية خالل الفرتة من متوز/يوليه  148.٧قيمته 

 ختفيضتنفيذ األنشطة الرامية إىل يف  بلداً  2٦. ومشل ذلك تقدمي الدعم لـ 2018إىل حزيران/يونيه  2014
الضيق النطاق. وتلقى ما و احلريف  تعدين الذهبتتعلق بيف وضع خطط عمل وطنية  بلداً  32انبعااثت الزئبق ولــ 

مليون دوالر  599للمساعدة يف إجراء التقييمات األولية. ومشل التجديد السابع ختصيص  دعماً  بلداً  85جمموعه 
 دوالر خمصصة على سبيل اإلرشاد للزئبق. ماليني 20٦ملواد الكيميائية والنفاايت، منها جملال الرتكيز املعين اب

 سيتناوهلاعلى فصل مناقشة مشروع مذكرة التفاهم، اليت  األطرافوبناء على اقرتاح من الرئيس، اتفق مؤمتر  -81
 جنب مع املناقشة املتعلقة ابلربانمج الدويل إىل ، عن املناقشة املتعلقة ابستعراض اآللية املالية، اليت سيتناوهلا جنباً أوالً 

 احملدد.
من البلدان، اعتماد مذكرة التفاهم.  تنيا ابسم جمموعتتكلم ممثلتان ن، من بينهممثالتثالث  تواقرتح -82

على أمهية وجود آلية مالية فعالة، وتوافر ما يكفي من املوارد املالية، وبناء القدرات واملساعدة  ت إحداهنوشدد
ة ونقل التكنولوجيا، من أجل التنفيذ الناجح لالتفاقية. وابإلضافة إىل ذلك، فمن شأن اعتماد املذكرة أن التقني

وجملس مرفق البيئة العاملية، مما يفضي إىل  األطراف مؤمتريف العالقة بني القانوين أكرب من الوضوح  يكفل قدراً 
بها بزايدة مستوى التمويل املخصص للزئبق املتفق عليه خرى عن ترحيأحتسني تشغيل اآللية املالية. وأعربت ممثلة 

يف إطار التجديد السابع وبعالقة العمل الوثيقة بني أمانيت االتفاقية ومرفق البيئة العاملية، اليت ينبغي هلا أن تستمر. 
 املية أن يتقيد تقيداً وقالت إن بلدها استفاد من املساعدة اليت قدمها مرفق البيئة العاملية. وطلبت من مرفق البيئة الع

والواردة يف املذكرة بشأن االسرتاتيجيات والسياسات واألولوايت  األطرافابلتوجيهات الصادرة عن مؤمتر  صارماً 
 الربانجمية ومعايري األهلية للموارد املالية.

 .UNEP/MC/COP.2/8مذكرة التفاهم، على النحو الوارد يف املرفق الثاين للوثيقة  األطرافواعتمد مؤمتر  -83
واعرتض ممثل على اعتماد املذكرة، ابلنظر إىل أن بند جدول األعمال مت فتحه، كما قال، قبل املوعد  -84

ابلزئبق  املتعلقةألنشطة مرفق البيئة العاملية لاحملدد له الذي أعلنه الرئيس. وأضاف أن حكومته تعتقد أن متويل 
احنة الرئيسية ملرفق البيئة العاملية متنع املرفق من دعم أن إحدى اجلهات امل، وأضاف بصورة مكشوفة أصبح مسيساً 

تواجه أخرى ذكر أن بلدااًن مشاريع يف بلده ألسباب ال صلة هلا أبهداف االتفاقية أو مضموهنا أو تنفيذها. و 
عايري من االتفاقية، اليت جاء فيها أن امل 13املادة من  8الفقرة حكام وروح ختل أباحلالة  ههذأن و ، مماثلة شواغل
تقدمي األموال ملساعدة األطراف على تنفيذ االتفاقية. وقال إن بلده يعتقد أن مرفق البيئة العاملية قد ستوجه التقنية 

يتناول هذه احلالة، أو أيمر مرفق  أخفق يف تلبية تلك املعايري، كما أنه يعرتض على اعتماد مذكرة ال تتضمن نصاً 
ئل السياسية يف االعتبار عند النظر يف طلبات التمويل ذات الصلة بتنفيذ البيئة العاملية ابلكف عن أخذ املسا

 االتفاقية.
إىل أن بلده واجه صعوابت مماثلة مع مرفق البيئة العاملية.  ملوقف، مشرياً ذا اوأعرب مراقب عن أتييده هل -85

ة، كما أيد االقرتاح الداعي إىل خالل الدورة السابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولي مماثالً  وقد قدم بلده اقرتاحاً 
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س يتعديل مشروع املذكرة خالل االجتماع األول للمؤمتر. وقال إن عدم إحراز تقدم بشأن ما يرى بلده أنه تسي
 مرفق البيئة العاملية قد أعاق تصديق بلده على االتفاقية. لعمليات غري الئق

 لعدم اعرتاض أي طرف يف ذلك الوقت ، ونظراً اعتمد املذكرة ابلفعل األطرافوأشار الرئيس إىل أن مؤمتر  -8٦
. ومع ذلك، فإن لألطراف مطلق احلرية يف أن تقرتح، يف وقت الحق، إدخال تعديالت فإن املذكرة تعترب معتمدة

تسجيل هذا اإلجراء، وطلبا  ىلعا ماملمثل واملراقب اللذان حتداث من قبل عن اعرتاضه وأعرب. ةاملعتمد املذكرةعلى 
 هذا التقرير. يفرأييهما 

 معتادةأن تعديل اجلدول الزمين للمناقشات يشكل ممارسة  يهوبعد ذلك، أدىل الرئيس ببيان أوضح ف -8٧
بشأن التغيري  املكتب مسبقاً إبالغ يقتصر على فهو مل خالل اجتماعات مؤمترات األطراف. وابإلضافة إىل ذلك، 

إن مناقشة املذكرة استغرقت بعض  . واستطرد قائالً العامةاجللسة عن إمكانية حدوثه أثناء أيضاً أعلن بل احملتمل، 
قدمه ممثل مرفق البيئة العاملية. ومل يعرتض أي طرف على املوافقة على املذكرة حينما  مطوالً  الوقت، وتضمنت عرضاً 

 كانت قيد املناقشة.
ومراقب عن آخران  وأعرب ممثالنوكرر أحد املمثلني االعرتاض الذي أبداه من قبل على اعتماد املذكرة.  -88

ملرفق البيئة التسييس املتزايد  يرونهعلى معارضة ما  نمؤكدي، قبل اعتمادها أتييدهم هلذا البيان ولتعديل املذكرة
 العاملية وألنشطة التمويل املضطلع هبا يف حمافل أخرى متعددة األطراف.

 الرئيس أن يستخدمإنه مبجرد  طرافاأل ملؤمتراملستشار القانوين على أسئلة املمثلني والرئيس قال  ورداً  -89
عتمد وتغلق املعين ي املقرر، فإن انتهتقد  بشأنه ، حينما يعتقد أن املناقشاتاملطرقة إعالاًن عن اعتماد مقرر ما

. وابإلضافة إىل ذلك، وعلى الرغم من أمهية وقيمة دور املراقبني، إال أن األطراف يف االتفاقية هي وحدها املسألة
لزم الرئيس أبن يستجيب لرغبة املشاركة يف اختاذ القرارات. وبناء على ذلك، ليس هناك ما يُ  قانونياً  اليت حيق هلا

 اختاذ قراراته.املؤمتر يف بدأ يمراقب يطلب التحدث بعد أن 
على أمهية التحلي  ، مشدداً الذي ُقدموأعرب أحد املمثلني عن عدم موافقته على عناصر الرأي القانوين  -90

إىل أن مجيع األطراف حتتفظ ابحلق  كافية. وقال ممثل آخر إن الرأي القانوين يتسم ابلوضوح والدقة، مشرياً ابملرونة ال
 .األطراف يف طرح مشروع مقرر منقح يف جلسة الحقة ملؤمتر

 24على النحو املبني يف الفقرة إىل فريق أصدقاء الرئيس املنشأ  املسألةعلى إحالة  األطرافواتفق مؤمتر  -91
 ، ملزيد من املناقشة.التقرير من هذا

 ويف وقت الحق، أفاد الرئيس أن فريق أصدقاء الرئيس مل يتمكن من التوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسألة. -92
 ولذلك فقد اقرتح إغالق هذا البند.

وطلب ممثل إدراج بيانه يف هذا التقرير وقال إن االتفاقية حددت املعايري اليت بناًء عليها جيب أن يوفر  -93
رفق البيئة العاملية لألطراف موارد مالية جديدة يف الوقت املناسب تكون كافية وميكن التنبؤ هبا لدعم تنفيذ م

وعند القيام بذلك يتعني على مرفق البيئة العاملية النظر يف مجيع املشاريع بناًء على مزاايها التقنية بعيدا  االتفاقية.
أعضاء جملس مرفق البيئة العاملية منع عملياً هذه املؤسسة من أداء عن االعتبارات السياسية، ومع ذلك فإن أحد 

وقال إن هذا النهج أسهم يف التدهور البيئي يف بلدان  مهمتها عن طريق منعها من العمل مع بعض البلدان.
وأعرب عن األسف  ومناطق حمددة، وينبغي جلميع األطراف أن ترفض هذا النهج وإخضاع ذلك العضو للمساءلة.

اء الطريقة اليت نظم هبا االجتماع احلايل وطريقة ترؤسه، مؤكدًا أنه مل يف بتوقعاته إزاء عملية متعددة األطراف إز 
ملعاجلة التلوث ابلزئبق مبا يعود ابلفائدة على البيئة والصحة البشرية، وأن اجلهود اليت يبذهلا من أجل طرح حل 
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وقال إنه ال يتفق مع  اج نص حمدد يف املذكرة كانت بال طائل.ملسألة تسييس مرفق البيئة العاملية من خالل إدر 
أنه سيواصل إاثرة مسألة  ، مؤكداً األطراف املذكرة وإن الصك ال ميكن التوقيع عليه أو تنفيذه دون قرار من مؤمتر

 تسييس مرفق البيئة العاملية يف االجتماعات املقبلة.
 التقنية واملساعدة القدرات بناء لدعم احملدد الدويل الربانمج -2

 احملـــدد الـــدويل الربانمج عن الشــــــــــــــــامـــل التقرير البنـــد، هلـــذا اتقـــدميهـــ عنـــد ،األمـــانـــة ةممثلـــ تخلصــــــــــــــــ -94
(UNEP/MC/COP.2/9) ـــــــة الــتــوجــيــهــيـــــــة املــبـــــــادئ وتــطــبــيــق  لــلــربانمــج املــقـــــــدمـــــــة الــطــلــبـــــــات مــن األوىل لــلــجــول
(UNEP/MC/COP.2/INF/16). الذي  1/٦-ا ماملقرر من ر عناصـــــيف مرفقه األول أن التقرير يتضـــــمن  توالحظ
 مؤمتر على ينبغي أقواســـــاً  تضـــــمنكما ي  دته،بني ترتيبات االســـــتضـــــافة، والتوجيهات املتعلقة بتشـــــغيل الربانمج ومي

 .احلايل االجتماع يف فيها البت األطراف
، انمجالرب  ابلنيابة عن الرئيس املشارك اآلخر جمللس إدارةأيضاً  السيد رجيينالد هريانوس )هولندا(حتدث و  -95

ووافق على  2018أن اجمللس اجتمع يف آذار/مارس وتشرين األول/أكتوبر  فأفادكومي )غاان(، -السيد سام أدو
 إيران مجهوريةو  ،وبنناألرجنتني، وأرمينيا،  من، وهي مشاريع طلباً  19من طلبات املشاريع الـبالغ عددها ة مخس

جتارهبم فيما خيص عملية تقدمي  الع اجمللس علىإطاإلسالمية، وليسوتو. وطلب من مجيع مقدمي الطلبات 
اليت من عملية تقدمي الطلبات اجلولة الثانية يف تيسري التغيريات اليت يلزم إدخاهلا من اجمللس يتمكن  لكيالطلبات 

 .مبجرد توافر التمويليتوخى أن تُفتتح 

 البلدان، من جمموعات ابسم واحتدث ثالثةمنهم و  املمثلني، من العديد رحب ذلك، تلت اليت املناقشة ويف -9٦
 الربانمج أمهية على فأكدا البلدان من جمموعتني ابسم ممثالن وحتدث. وسرعة تنفيذهالدويل احملدد  الربانمج إبنشاء

. االتفاقية تنفيذ يف النامية البلدان تساعد اليت األنشطة من وغريها التقنية واملساعدة القدرات بناء أنشطة دعم يف
. أمكن إن بذلك القيام إىل األخرى البلدان ودعوا التمويل قدمت اليت للبلدان التقدير عن غريمها نواثنا وأعراب

 واقرتح. استخداماً  أيسر جُتعل أن ميكن الطلبات مناذج أن تعتقد امنطقته يف البلدان بعض إن منهم ةممثل وقالت
 البيئة مرفق ألن االتفاقية تنفيذ على النامية الدول مساعدة يف للربانمج أقوى دوراً  األطراف مؤمتر مينح أن آخر ممثل

 .سياسية ألسباب معينة بلدان من الواردة املقرتحات ميول ال رأيه، يف العاملية،

 لتلقي مؤهلة تكون أنوحدها ينبغي  األطرافوقالت ممثلتان حتدثتا ابسم جمموعتني من البلدان إن  -9٧
ثل ملنظمة غري حكومية إنه ينبغي يف الواقع أن تكون البلدان غري . وقال ممثالن آخران وممالربانمج من التمويل

على االتفاقية، خاصة إذا كان توفري األموال سيساعده  وقًّعاألطراف مؤهلة لذلك، شريطة أن يكون البلد املعين قد 
إضافية موارد  فرتتو ذا ولكن إ، يف التمويل األولويةأن متنح ينبغي  ممثل آخر إن األطراف. وقال يف التصديق عليها

 .أيضاً  ةاالتفاقية مؤهل علىتكون الدول املوقعة اليت هي يف طور التصديق  أنينبغي 

جمموعة من البلدان، إنه ينبغي أن يتألف جملس اإلدارة ت ابسم حتدث ةوقال ثالثة ممثلني، من بينهم ممثل -98
لمجلس أن يشمل التمثيل اإلقليمي من أعضاء يرشحهم األطراف. وقال اثنان من هؤالء املمثلني إنه ينبغي ل

عن أسباب تفسريات للبلدان اليت مل متول مقرتحاهتا  أن تقدمللمجلس املناسب. وقال ممثالن إنه سيكون من املفيد 
 تتمكن من حتسني مقرتحاهتا املقبلة. لكيالقرار  ذلك

علق ابستعراض اآللية املالية ابسم جمموعة من البلدان، إن االقرتاح املتة املمثلني، متحدثت واحدة من وقال -99
التكامل مع جوانب و  13من املادة  11عن العناصر الواردة يف الفقرة إىل تقدمي تقرير تضمن دعوة جملس اإلدارة ي
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أن يقوم إبجراء استعراض بسيط وفعال من حيث التكلفة ابالستناد إىل  األطرافمرفق البيئة العاملية. وميكن ملؤمتر 
 هذا التقرير.

 للربانمج دوالر ماليني كرون نروجيي أي أكثر من مليون 9مببلغ  ستساهم حكومته أن النرويج ممثل وأفاد -100
 االجتماع استضافأنه و  لربانمجأن يقدم الدعم ل هوقال إن من دواعي سرور بلد. 2019 عام يفالدويل احملدد 

 .ابرزة مت التوصل فيه إىل أهداف مرحلية الذي إدارته جمللس الثاين

البالغة مليون فرنك سويسري، واليت الدويل احملدد ممثل سويسرا أن مسامهة بلده املخصصة للربانمج وأعلن  -101
 علىحلني االتفاق هبا كأموال استئمانية بناء على طلب حكومة سويسرا، وذلك برانمج األمم املتحدة للبيئة حيتفظ 

 لكي يستخدمها الربانمج.، سوف جيري اإلفراج عنها ألمانةالرتتيبات الدائمة ل بشأن مرض حل

ويف معرض رده على أحد األسئلة، أوضح السيد هريانوس أن جملس اإلدارة مل يرفض أي من مقرتحات  -102
. وشجع البلدان على إعادة تقدمي إمكانية متويل بعضها فقط فرضت املوارد املالية احملدودةاملشاريع، غري أن 

 .لجولة الثانية من الطلباتلئ التوجيهية يف انتظار حتديث املباد املقرتحات اليت مل متول

، عرض الرئيس 1/٦-يف مسألة النص املتبقي بني أقواس فيما يتعلق ابلربانمج بعد اعتماد املقرر ا مو  -103
، 1/٦لمقرر من املرفق األول لالبديلة  ٦وحذف الفقرة  ٦على االحتفاظ ابلفقرة  األطرافمؤمتر  مقرتحاً. واتفق
اختصاصات الربانمج الدويل احملدد، وفق ما هو يف  “ترشحهم”كلمة وحذف   “عني لـاتب” عبارةواإلبقاء على 

ويرد النص  .UNEP/MC/COP.2/9للوثيقة  األول، على النحو املبني يف املرفق 1/٦-وارد يف املرفق الثاين للمقرر ا م
 هلذا التقرير.الثاين النهائي املنقح الذي يعكس هذا االتفاق يف املرفق 

 اض اآللية املاليةاستعر  -3
 إىل أن املسألة تتعلق بكل من مرفق البيئة العاملية والربانمج الدويل احملدد.أشار فالبند، عرض الرئيس هذا  -104

االختصاصات املقرتحة تضمنت  ورقة غرفة اجتماعات االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه ممثلة وعرضت -105
االستعراض املطلوب،  األطرافاعتماد هذا املقرر لكي جيري مؤمتر  الستعراض اآللية املالية. ورأت أن من الضروري

وأن هذا املقرتح مماثل ملقررات وافقت عليها مؤمترات األطراف األخرى، مبا يف ذلك مؤمتر األطراف يف اتفاقية 
 استكهومل.

ية تنص على من االتفاق 13من املادة  11وأشارت ممثلة حتدثت ابسم جمموعة من البلدان، إىل أن الفقرة  -10٦
أن يفحص االستعراض مستوى التمويل والتوجيهات املقدمة من مؤمتر األطراف إىل الكياانت املكلفة بتشغيل 

فتح أي  يعيداآللية ومدى فعاليتها اإلمجالية. وابلتايل يتعني أن يركز االستعراض حصرًا على هذه العناصر، وأالَّ 
 نقاش آخر متعلق ابآللية.

شروع املقرر الوارد يف ورقة غرفة االجتماعات، ووافقت على أمهية وضع اختصاصات ورحبت ممثلة أخرى مب -10٧
، كما طلبت توضيح األمر الذي يُطلب إىل حمددة لالستعراض، لكنها طلبت مزيداً من الوقت للنظر يف التفاصيل

 .النظر فيه األطرافمؤمتر 

 بصيغته الواردة يف ورقة غرفة االجتماعات. مشروع املقرر األطرافوبناء على اقرتاح الرئيس، اعتمد مؤمتر  -108

ا كانت قد طلبت التحدث قبل أن يعلن الرئيس مبطرقته هنأبوبعد اعتماد مشروع املقرر، أفادت ممثلة  -109
وبداًل من ذلك وفدها مل يوافق على اعتماد مشروع املقرر.  اعتماد املقرر ولكنها مل متنح الكلمة، وأضافت أن
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فيفة، مبا يف ذلك إضافة إشارة إىل طلب املعلومات من اجلهات من غري األطراف رغبت يف إدخال تعديالت ط
فيما  املهتمةاقرتح الرئيس أن تتشاور األطراف يف ضوء البيان الذي ُقدم، و اليت تلقت متويالً من مرفق البيئة العاملية. 

 حبث املسألة. األطرافبينها، على أن يعاود مؤمتر 

وأشار  .ءات اليت استخدمت يف اعتماد املقرر املتعلق ابستعراض اآللية املاليةودارت مناقشة بشأن اإلجرا -110
 أحد املراقبني، وأيده يف ذلك أحد املمثلني، إىل ما مساه حالة مشاهبة وقعت يف اليوم السابق.

ث وقالت واحدة من املمثلني إهنا ال ترى أن املسألتني متشاهبتان، مكررة قوهلا إهنا كانت قد طلبت التحد -111
قبل اإلعالن ابملطرقة عن اعتماد املقرر. وذكرت أنه عندما يكون االجتماع بصدد اختاذ قرار، ال يسمح ابملداخالت 

 إال ملمثلي األطراف.

أن ضرب  األطراف ملؤمترالقانوين املستشار وبناء على طلب من الرئيس للحصول على رأي قانوين، أفاد  -112
 الرئيس للمطرقة يشري إىل اختاذ قرار.

قد طلبت التحدث قبل أن يعلن ابملطرقة  تأاثرت املمثلة نفسها نقطة نظامية، مؤكدة جمددًا أهنا كانو  -113
 عن اعتماد املقرر.

ويف وقت الحق، أشار الرئيس إىل أن نص القرار بشأن االستعراض األول لآللية املالية، ابلصيغة اليت  -114
ه االحتاد األورويب. وأشار املستشار القانوين للمؤمتر ، خيتلف عن النص املقصود الذي قدماألطراف اعتمدها مؤمتر

إىل أن هناك خيارين متاحني يف ظروف مل يبنيِ  فيها بدقة القرار املعتمد احملتوى املقصود. وفيما خيص االختالفات 
قة اليت كانت ذات طابع تقين حمض، ال يتعني إصدار مقرر مستقل من جانب املؤمتر؛ بل ميكن إصدار تنقيح للوثي

مع بيان املسألة يف تقرير االجتماع، على أن تعترب الوثيقة املنقحة معتمدة. أما إذا كانت الفروق هي أكثر من جمرد 
، إذا اتفق على ذلك، أن يلغي املقرر األصلي وأن ينظر يف األطراف فروق تقنية وكانت أكثر أمهيًة فإنه ميكن ملؤمتر
 رتح. اعتماد مقرر جديد على أساس التصويب املق

وقالت ممثلة االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه إن النص بصيغته املعتمدة يتضمن اختالفات جوهرية  -115
عن النص املقرتح أصاًل، مبا يف ذلك ما يتعلق مببدأ التكامل بني الربانمج الدويل احملدد ومرفق البيئة العاملية، وطلبت 

. وأعرب عدة األطراف قة غرفة اجتماعات، لكي يعتمده مؤمترأن يطرح النص األصلي، على النحو الوارد يف ور 
ممثلني آخرين عن أتييدهم هلذا املوقف. وقال ممثل إنه ينبغي اتباع نفس اإلجراءات خبصوص املقرر املعروض أمام 

ر القانوين ملؤمتر لتساوي احلالتني. ورد املستشا املؤمتر واملقرر بشأن مذكرة التفاهم مع جملس مرفق البيئة العاملية، نظراً 
قائالً إنه يرى عدم وجود خطأ يف اعتماد املقرر األخري، نظراً ألن املذكرة أصدرت قبل االجتماع يف شكل  األطراف

 ، املرفق الثاين(.UNEP/MC/COP.2/8)وثيقة ملا قبل الدورة 
لية املالية. وقال وعقب مشاورات غري رمسية، اقرتح الرئيس إلغاء املقرر املتعلق ابالستعراض األول لآل -11٦

املمثل الذين سبق أن اعرتض، وأيده اثنان آخران، إنه ال يستطيع أتييد االقرتاح إال إذا عوجل املقرر بشأن مذكرة 
 التفاهم بنفس الطريقة. 

تصويتًا على االقرتاح إبلغاء املقرر املتعلق ابالستعراض  األطرافوبناء على قرار من الرئيس أجرى مؤمتر  -11٧
 أعضاء عن التصويت. ٦مقابل صوتني، وامتناع  صواتً  4٧ة املالية. واعتمد االقرتاح أبغلبية األول لآللي

وبعد التصويت، أشار ممثالن، يف نقطيت نظام، إىل أن التصويت غري قانوين بسبب عدم االمتثال لألحكام  -118
م وجود أي عملية ذات الصلة من النظام الداخلي، وعدم االستماع إىل شواغل األطراف قبل التصويت، وعد
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إلنشاء جلنة لواثئق التفويض للتحقق من واثئق تفويض املشاركني يف التصويت، وعدم التوصل إىل أي استنتاجات 
 قانونية بشأن الكيفية اليت ميكن هبا حساب أصوات منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية. 

من النظام  45من املادة  2باه إىل أن الفقرة االنت األطرافعلى ذلك، وجه املستشار القانوين ملؤمتر  ورداً  -119
بشأن املسائل اإلجرائية ينبغي أن تتخذ أبغلبية أصوات األطراف  األطرافالداخلي، اليت جاء فيها أن قرارات مؤمتر 

احلاضرة واملصوتة، تنطبق على هذه احلالة، نظرا ألن اختاذ قرار بشأن إلغاء قرار قائم هو مسألة إجرائية. وفيما 
علق مبنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية فإن الدول األعضاء فيها صوتت بشكل فردي بينما مل تشارك يت

املنظمة كطرف. أما فيما يتعلق بواثئق التفويض فقد استعرضتها املكتب، حسب إفادة السيد بالها ابسم املكتب؛ 
لية لألمم املتحدة من فرادى واثئق تفويض يضاف إىل ذلك أنه ليس من املعتاد أن تتحقق اهليئات احلكومية الدو 

مجيع املشاركني كلما أجري تصويت. وبناًء على ذلك فقد اتبعت إجراءات التصويت على النحو الصحيح، وعليه 
 فإن املقرر املتعلق ابالستعراض األول لآللية املالية ابطل.

أن يدرج يف هذا التقرير طلب إىل ، وهو األطراف وقدم بعد ذلك ممثل النرويج مقرتحًا وافق عليه مؤمتر -120
األمانة أن جتمع املعلومات اليت سيقدمها مرفق البيئة العاملية والربانمج الدويل احملدد واألطراف واملصادر األخرى 

من االتفاقية ابعتبارها ضرورية الستعراض اآللية املالية  13من املادة  11ذات الصلة، اليت حددت يف الفقرة 
 يف اجتماعه الثالث. األطرافيقدم جتميع هلذه املعلومات لكي ينظر فيها مؤمتر لالتفاقية، وأن 

 بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا -واو
من االتفاقية تنص على أن يقوم  14من املادة  4عرضت ممثلة األمانة هذا البند، فأشارت إىل أن الفقرة  -121

الثاين، وبعد ذلك على أساس منتظم، ابلنظر يف املعلومات عن املبادرات مؤمتر األطراف، حبلول موعد اجتماعه 
القائمة والتقدم احملرز فيما يتعلق ابلتكنولوجيات البديلة؛ والنظر يف احتياجات األطراف من التكنولوجيات البديلة، 

لتكنولوجيا، ال سيما سيما األطراف من البلدان النامية؛ وحتديد التحدايت اليت تواجهها األطراف يف نقل ا ال
على ذلك، التمست األمانة املعلومات والتقارير من األطراف واجلهات املعنية  األطراف من البلدان النامية. ورداً 

يف اجتماعه الثاين، وثيقة جتمع فيها  األطرافاألخرى بشأن املسائل املذكورة أعاله. وكان معروضًا على مؤمتر 
من ثالثة أطراف ومن منظمتني غري حكوميتني،  (UNEP/MC/COP.2/INF/5)اإلفادات والتقارير اليت وردت 

 .(UNEP/MC/COP.2/10)ومذكرة األمانة ذات الصلة ابملوضوع 

وعرضت ممثلة أوروغواي ورقة غرفة اجتماعات تقدمها من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  -122
طابع الرمسي على العالقة بني املراكز اإلقليمية التفاقييت ابزل ابختاذ خطوات إلضفاء ال الكارييب، وتتضمن اقرتاحاً 

واستكهومل واتفاقية ميناماات، ابلنظر إىل أن تلك املراكز تؤدي دورا هاما يف تعزيز تقدمي املساعدة التقنية وبناء 
الية من أجل تنفيذ القدرات، والدعم للجهود الوطنية للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتق

 االتفاقيات يف جمموعة املواد الكيميائية والنفاايت.

وأعرب عدد من املمثلني عن التأييد لالقرتاح، وشدد أحدهم أيضًا على أمهية التعاون مع الكياانت  -123
 اإلقليمية وهيئات األمم املتحدة األخرى.

 .التعاون أكثر رمسية سييسر عملية وحتدث ممثل ابسم جمموعة من البلدان، فأشار إىل أن إقامة عالقة -124
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وحتدثت ممثلة أخرى ابسم جمموعة من البلدان، فأعربت عن أتييدها لتبسيط عملية مجع املعلومات،  -125
من االتفاقية، مع ترك الباب مفتوحاً أمام األطراف واجلهات املعنية  21سيما عن طريق اإلبالغ مبقتضى املادة  وال

 ة إذا رغبت يف ذلك.األخرى لكي تقدم معلومات إضافي

وحتدث عدد من املمثلني، بعضهم ابسم بلداهنم وواحد منهم ابسم منظمة غري حكومية، فشددوا على  -12٦
أمهية بناء القدرات، وتقدمي املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا، وأبرزوا اجملاالت احملددة اليت حيتاجون فيها إىل 

ية على الزئبق؛ واإلدارة السليمة للنفاايت من املنتجات املضاف إليها الدعم، مثل التخزين املؤقت للنفاايت احملتو 
الزئبق؛ والزئبق يف الغالف اجلوي؛ واملسائل القانونية والسياساتية املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، 

ئبق وعمليات إعادة التحويل وبيان فوائد التكنولوجيا اخلالية من الزئبق؛ واملعاجلة والتخلص النهائي من نفاايت الز 
الصناعية واستبدال الزئبق يف العمليات اإلنتاجية؛ ورصد انبعااثت الزئبق وإطالقاته؛ وأنواع التكنولوجيا البديلة، مبا 

 فيها املصادر البديلة للطاقة. واندوا ابحلصول على الدعم من الدول املتقدمة يف هذا الصدد.

، املتاحة UNEP/MC/COP.2/INF/5دان، فطلبت أن ترتجم الوثيقة وحتدثت ممثلة ابسم جمموعة من البل -12٧
أمهية النظر  ابللغة االنكليزية حصراً، إىل اللغات الرمسية من أجل تيسري استخدامها على نطاق أوسع. وأبرزت أيضاً 

 دون االنتظار حىت االجتماع الرابع. األطرافيف هذه املسألة مرة أخرى يف االجتماع الثالث ملؤمتر 

وشدد ممثل ملركز إقليمي على ضرورة تقدمي الدعم الالزم للمراكز لتمكينها من االضطالع ابلعمل يف  -128
 إطار االتفاقيات ذات الصلة.

وبعد املناقشة، طلب الرئيس من األطراف املهتمة إجراء مشاورات غري رمسية هبدف التوصل إىل اتفاق  -129
ليت قدمتها جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر بشأن ورقة غرفة االجتماعات ا على سبل املضي قدماً 

ابختاذ خطوات إلضفاء الطابع الرمسي على العالقة بني املراكز اإلقليمية التفاقييت  الكارييب، واليت تضمنت اقرتاحاً 
  زل واستكهومل واتفاقية مينامااتاب

: بناء القدرات واملساعدة 14 بشأن املادة 2/11-املقرر ا م األطرافويف وقت الحق، اعتمد مؤمتر  -130
التقنية ونقل التكنولوجيا، على النحو الذي قدم به يف أعقاب مشاورات غري رمسية، وفق ما هو مبني يف املرفق 

 األول هلذا التقرير.

وعقب اعتماد املقرر سلطت ممثلة حتدثت ابسم جمموعة من البلدان وطلبت إدراج بياهنا يف هذا التقرير،  -131
ور اهلام الذي اضطلعت به املراكز اإلقليمية وسوف تواصل االضطالع به يف دعم البلدان يف الضوء على الد

جهودها الرامية إىل التصديق على االتفاقية من خالل مشاريع بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا، 
 واألنشطة يف إطار االتفاقية.

 االمتثالجلنة التنفيذ و  -زاي

، 1/٧-قد انتخب، مبوجب مقرره ا م األطرافألمانة، عند تقدميه هلذا البند، إىل أن مؤمتر أشار ممثل ا -132
من االتفاقية. وقد اجتمعت اللجنة مرة واحدة يف  15عضوًا يف جلنة التنفيذ واالمتثال، وفقًا للمادة  15أول 

؛ ويرد UNEP/MC/COP.2/11لوثيقة ا. ويرد تقرير االجتماع يف مرفق 2018أاير/مايو  30و 29جنيف يومي 
، بينما يرد مشروع املقرر بشأن هذه املسألة يف التذييل املرفق لذلكمشروع النظام الداخلي للجنة يف التذييل األول 

 الثاين.
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 اإهنقال فوخلص رئيس اللجنة، السيد حممد عبد هللا كمارا )سرياليون(، عمل اللجنة يف اجتماعها األول.  -133
من املادة  5العتماده، وفقًا للفقرة  األطرافاد النظام الداخلي، الذي ُقدم إىل مؤمتر اعتبارًا خاصًا إلعد لتأو 

. وقد ُأجريت مناقشات أولية بشأن اختصاصات اللجنة، مبا يتماشى أيضًا مع تلك الفقرة. وقد اتفقت 15
كذلك تكاليف ليف اجتماعاهتا و اللجنة، عند مناقشة اآلاثر املالية لعملها، على احلاجة إىل ميزانية كافية لتغطية تكا

. هذه امليزانية األطرافأي أعمال حمددة قد يتعني عليها االضطالع هبا للوفاء بواليتها. وينبغي أن خيصص مؤمتر 
 .2019ومن املقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاين خالل الربع الثاين من عام 

ث اثنان منهم ابسم جمموعتني من البلدان، ويف املناقشة اليت تلت ذلك، رحب عدد من املمثلني، حتد -134
االختصاصات يف  مواصلة وضع. كما شدد عدة ممثلني على أمهية ودعوا إىل اعتمادمهاابلتقرير والنظام الداخلي، 

 الوقت املناسب.

سم جمموعة من البلدان، إن االمتثال لاللتزامات يف إطار االتفاقية يعد أمراً أساسياً ت ممثلة حتدثت ابوقال -135
لتحقيق أهدافها. وينبغي أن تعمل اللجنة بطريقة تيسريية بداًل من الطريقة العقابية، وأن تتعاون يف تعزيز القدرات 
الوطنية للبلدان اليت تواجه صعوابت يف االمتثال لالتفاقية. ويف هذا الصدد، ينبغي أن تقوم اللجنة يف عملها فيما 

ت الالزمة لتحديد حاالت عدم االمتثال وكيفية التعامل مع مثل هذه بوضع اإلجراءات واآلليا دوريت االجتماعبني 
 يف اجتماعه الثالث أو يف حال تعذر ذلك يف اجتماعه الرابع. األطرافاحلاالت، لكي ينظر فيها مؤمتر 

ينبغي للجنة أن تكون ميسرة يف جهودها الرامية إىل تعزيز التنفيذ  القائل إنهوأيد أحد املمثلني التعليق  -13٦
 المتثال. وفيما يتعلق ابلنظام الداخلي، قال إنه حيتاج إىل مزيد من التعريف والتحسني خالل مناقشات مؤمتروا

 .األطراف

 بصفة غري رمسية ملناقشة هذه املسألة مرة أخرى. املهتمةعلى أن جتتمع األطراف  األطرافمؤمتر  واتفق -13٧

الداخلي الوارد يف نظام على الشفوي  إدخال تعديلإىل  أفضتوبعد ذلك، وعقب مشاورات غري رمسية  -138
، بشأن النظام الداخلي 2/4-املقرر ا م األطراف، اعتمد مؤمتر UNEP/MC/COP.2/11لوثيقة لالتذييل األول 

الذي كان معروضًا على املؤمتر يف التذييل الثاين  للجنة التنفيذ واالمتثال التابعة التفاقية ميناماات بشأن الزئبق،
 هلذا التقرير.األول  يف املرفق ، وذلك ابلصيغة الواردةUNEP/MC/COP.2/11للوثيقة 

 التعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية -حاء
طلب يف اجتماعه األول إىل األمانة،  األطرافأشار ممثل األمانة، عند تقدميه هلذا البند، إىل أن مؤمتر  -139

مع منظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل  والتآزرشارك بفعالية يف التعاون ، أن تميناماات اتفاقية أحكاممتشياً مع 
املنظمات املعنية يف تنفيذ االتفاقية. وُعرض على املؤمتر، يف اجتماعه الثاين، مذكرة أعدهتا غريمها من الدولية و 

ها معلومات بشأن عمل األمانة بشأن التعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية تضمنت يف مرفق
معروضًا على . وابإلضافة إىل ذلك، كان (UNEP/MC/COP.2/12)منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق ابالتفاقية 

 2018و 201٧وثيقة بشأن عمل منظمة العمل الدولية فيما يتعلق ابالتفاقية يف عامي  املؤمتر
(UNEP/MC/COP.2/INF/20)  حة العاملية لوزارات الصحة بشأن معاجلة اآلاثر أعدهتا منظمة الص توجيهيةووثيقة

الصحية لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف سياق إعداد خطط العمل الوطنية مبوجب االتفاقية 
(UNEP/MC/COP.2/INF/17). 

ووصفت ممثلة منظمة الصحة العاملية جماالت التعاون وتبادل املعلومات بني منظمة الصحة العاملية  -140
لوالية كل منهما ملعاجلة اجلوانب املتعلقة ابلصحة من التعرض للزئبق. ومشلت اجملاالت الرئيسية  ية، وفقاً واالتفاق
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هلذا التعاون والتآزر مع منظمة الصحة العاملية مقاييس احلرارة وضغط الدم الشرايين الزئبقية املستخدمة يف الرعاية 
ومالغم األسنان؛ واسرتاتيجيات الصحة العامة لتعدين الصحية، وكذلك يف املطهرات ومنتجات تبييض البشرة 

اجلوانب ”الذهب احلريف والضيق النطاق؛ وتقييم خماطر املواقع امللوثة ابلزئبق على الصحة البشرية؛ و
من االتفاقية؛ وتبادل املعلومات الصحية؛ وإعالم اجلمهور وتوعيته وتثقيفه بشأن  1٦إطار املادة  يف“ الصحية

ة؛ والبحوث والتطوير والرصد فيما يتعلق ابجملاالت الصحية ونفذت منظمة الصحة العاملية سلسلة الصحة البشري
من حلقات العمل اإلقليمية لزايدة الوعي وتعزيز التواصل بني وزارات الصحة لدعم تنفيذ االتفاقية وقرار مجعية 

. ويف ميناماات العامة يف تنفيذ اتفاقيةبشأن دور منظمة الصحة العاملية ووزارات الصحة  11-٧٦الصحة العاملية 
اخلتام، قالت إنه ميكن تعزيز الفائدة من حتديد تفاهم مشرتك بني أمانيت منظمة الصحة العاملية واالتفاقية للتشاور 

 لتخطيط األعمال وختصيص املوارد. والتعاون بشأن القضااي واألنشطة املتصلة ابلصحة، تيسرياً 

مع  الدولية إن منظمة العمل وأجهزهتا تركز حىت اآلن دعمها التقين، متشياً وقالت ممثلة منظمة العمل  -141
واملرفق جيم من االتفاقية، على تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وتشمل أنشطة منظمة العمل الدولية  ٧املادة 

ل الوقاية من األمراض املهنية تعزيز الصكوك الدولية ملنظمة العمل الدولية من أج ميناماات ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية
اليت يسببها الزئبق؛ واملشاريع يف جمال تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق وقطاع تفكيك السيارات؛ ووضع ونشر 
مدوانت املمارسات العاملية، والورقات البحثية وواثئق العمل، يف موضوعات منها على سبيل املثال العمل الالئق 

ية لقطاع الذهب، وخماطر التعرض للزئبق ابلنسبة للعاملني يف مواقع تعدين الذهب احلريف يف سالسل العرض العامل
والضيق النطاق. ويف اخلتام، أكدت جمدداً على التزام منظمة العمل الدولية بتنفيذ االتفاقية، وأعربت عن أملها يف 

 طة اليت هتم الكيانني.إقامة عملية منتظمة للمناقشات على املستوى التقين وللتخطيط بشأن األنش

بعضهم ابسم جمموعات من البلدان، و حتدثوا،  نويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب مجيع املمثلني الذي -142
عن دعمهم وتقديرهم للتعاون مع هاتني املنظمتني، حيث اقرتحت إحداهم، متحدثًة ابسم جمموعة من البلدان، 

 أيضاً أن يُطلب واقرتحتعلى تعزيز التنسيق وجتنب االزدواجية. إضفاء الطابع الرمسي على هذا التعاون للمساعدة 
بشأن العمل  األطرافإىل األمانة إعداد مقرتح لتقدمي خطة عمل واعتمادها يف كل اجتماع من اجتماعات مؤمتر 

عما  شارك يف تنفيذه منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية. وتساءل ممثل آخرتالذي  بني دوريت االجتماع
 إذا كان إضفاء الطابع الرمسي أمراً ضرورايً.

ابسم جمموعة من البلدان توسيع نطاق التعاون مع منظمات وهيئات أخرى، من  ممثلة حتدثتواقرتحت  -143
ممثل آخر، قالت وبعد أن أيدها يف ذلك قبيل الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. 

بشأن التعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية يف كل اجتماع من اجتماعات املؤمتر إن اختاذ قرار 
 .مع مجيع املنظمات ذات الصلة بشأن مواصلة التعاون تطلعيأمر غري ضروري واقرتحت اعتماد مقرر 

قة ابإلدارة السليمة وأن يساهم بنشاط يف املناقشات املتعل األطرافوأضافت أن من املهم أن يتابع مؤمتر  -144
من أجل النظر يف إطار مواٍت جديد متعدد األطراف جلميع املنظمات  2020للمواد الكيميائية والنفاايت بعد عام 

 ذات الصلة العاملة يف هذا امليدان، وأن يدرج الزئبق على حنو واف يف اخلطة املقبلة.
بناء توفري من أجل لوطين داخل بلديهما ن هناك جمال ملزيد من التعاون على الصعيد اإممثالن  وقال -145

 القدرات واملساعدة التقنية ملساعدهتما يف الوفاء ابلتزاماهتما مبوجب االتفاقية.

مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل  التعاونأن على  األطرافمؤمتر أحاط الرئيس علمًا مبوافقة و  -14٦
 .ينبغي أن يستمرهو أمر هام و  الدولية
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 لفعاليةتقييم ا - طاء

، خريطة طريق من 1/9-اعتمد يف مقرره ا م األطرافاألمانة، عند تقدميه هلذا البند، إن مؤمتر  ممثل قال -14٧
 املادة مبوجب الفعالية لتقييم إطار وعناصر مقارنة،لل قابلةأجل وضع ترتيبات لتزويد مؤمتر األطراف ببياانت رصد 

 مبا تقرير، مشروع إعداد هبدف خمصص خرباء لفريق مباشراً  اجتماعاً  الطريق خريطة وتضمنت. االتفاقية من 22
مارس /آذار 9 إىل 5 من الفرتة يف أواتوا يف الفريق اجتمع ذلك، على وبناءً . وعناصره وخطته إلطارل خمطط ذلك يف

2018. 

 وعناصره وخطته الفعالية تقييم إطار خمطط عن تقرير الثاين، اجتماعه يف ،األطراف مؤمتر على وُعرض -148
 فريق توصيات مرفقها يف تضمنت اليت، (UNEP/MC/COP.2/13) املسألة هذه بشأن األمانة من مذكرة يف ردي

 الفريق تقرير مشروع بشأن املقدمة للتعليقات وجتميع(؛ املرفق ،UNEP/MC/COP.2/INF/8) الفريق وتقرير اخلرباء؛
(UNEP/MC/COP.2/INF/15). 

)األردن(، تقرير  شاشنةاخل( وحممد تشيكيا) سيبكوفا كااترينا  ء،اخلربا لفريق املشاركان الرئيسان وقدم -149
 الفريق.

من املقرتحات اخلاصة  للعديد أتييدهم عن والياابن فيه األعضاء والدول األورويب االحتاد ممثلو وأعرب -150
الية الفريق يرد يف ورقة غرفة اجتماعات، بتعديل و  مقرتحهم، الذيوقدموا إبطار التقييم الواردة يف تقرير الفريق، 

 .العمل هلذا زمين جدول إىل جانب ،عمله املقبلوعضويته قبل 

 .االقرتاح أتييدممثل سويسرا يف  وشارك -151

املمثلني عن تقديرهم للعمل الذي اضطلع به الفريق وقالوا  من عدداملناقشة اليت تلت ذلك، أعرب  ويف -152
دد من املمثلني الضوء على التحدايت اليت تواجه إهنم يعتربون تقريره أساسًا جيدًا ملزيد من املناقشة. وسلط ع

بوسائل منها العملية واجملاالت اليت تقتضي عماًل إضافياً، من قبيل سد الثغرات املتعلقة ابلبياانت واملعلومات، 
 ابسمهم أحديف حني حتدث  ؤشرات،املووضع  ساس؛األ خطوط وحتديدالبياانت، مع جتنب االزدواجية؛  توليد

على املساعدة املالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات كعناصر ينبغي وضع  الضوءوسلط لبلدان، جمموعة من ا
مؤشرات فعالية بشأهنا؛ وتعزيز اإلبالغ عن البياانت، مبا يف ذلك ضرورة زايدة اإلبالغ من جانب األطراف 

لية البياانت الوطنية للمقارنة؛ وتزويدها ابإلرشادات ذات الصلة واملساعدة يف جمال بناء القدرات؛ وضمان قاب
، وتبسيط عملية التقييم وضمان فعالية عملية مجع البياانت من حيث التكلفة؛ ومجع العينات البيولوجية البشرية

 .اليت تعرتضها الثقافية العقباتالتغلب على وهو عملية تتطلب 

اته وتعديل رموز النظام املقرتحات األخرى تشجيع حتسني وضع العالمات على الزئبق ومنتج وتضمنت -153
املنسق للجمارك للسماح بتحديد منتجات الزئبق؛ واالستفادة من جتربة االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى؛ 

استعراض أداء االتفاقية عامليًا وليس على  بوسائل منهاوضمان أن تظل عملية التقييم خارج السياق السياسي، 
 مستوى فرادى األطراف.

ممثلي منظمات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية معلومات بشأن مصادر البياانت  من عدد وقدم -154
املتاحة للجمهور اليت ميكن استخدامها ألغراض الرصد، أو التقييم أو التقييم املعياري. وتضمنت بياانت مت مجعها 

عرب احلدود، والربوتوكوالت املتعلقة بشأن التلوث اجلوي بعيد املدى  19٧9واإلبالغ عنها مبوجب اتفاقية عام 
البيولوجية للزئبق يف اجملموعات البشرية يف مجيع أحناء العامل يف الفرتة بني  لمؤشراتالعلم لهبا، واستعراض حالة 

 2018 تشرين الثاين/نوفمربمنظمة الصحة العاملية وتقرير  الذي أجري بتكليف من 2018و 2000عامي 
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 يف النامية الصغرية اجلزرية الدول يف واألطفال النساء يف البيولوجي الرصد بشأن يةحكوم غري منظمة عن الصادر
 غري املنظمات خالل من املعلومات مجع أن إىل أيضاً  وُأشري. اهلادئ واحمليط اهلندي واحمليط الكارييب، البحر

 مشاركة استمرار ضمان مبكان األمهية فمن حال، أي وعلى. التكلفة حيث من فعاالً  هنجاً  كان  احملليةو  احلكومية
 .التقييم عملية يف األصلية، اجملتمعات ذلك يف مبا املدين، اجملتمع

يف رائسته  شاركت، عقب مناقشاته، على تشكيل فريق اتصال معين بتقييم الفعالية، األطراف مؤمتر ووافق -155
قرتحات فيما يتعلق ابلنهج الذي م ويقدمالفريق  يناقشوس ،سيبكوفا)الوالايت املتحدة( والسيدة كاريسا كوفنر 

املقرتح املشرتك  مراعاةمع  ،بني االجتماعني به القياميتعني اتباعه يف وضع إطار لتقييم الفعالية والعمل الذي يتعني 
 .والياابناملقدم من االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه 

كذلك   فق يف اآلراء بشأن مشروع مقرر.ويف وقت الحق، أفاد الرئيس املشارك أن الفريق قد توصل إىل توا -15٦
عقد الفريق مناقشات مستفيضة بشأن دور اآللية املالية فيما يتعلق بتقييم الفعالية وأعرب أعضاء الفريق عن أملهم 

 يف تسجيل رغبتهم يف مواصلة املناقشات من هذا القبيل يف االجتماع الثالث.
ن املناقشات اليت جرت يف إطار فريق االتصال أوضحت وقالت ممثلة، متحدثة ابسم جمموعة من البلدان، إ -15٧

أنه يف حال أضيفت الفقرة املتعلقة ابلدعم من مرفق البيئة العاملية إىل املقرر فإهنا لن توفر فرصًا للتمويل خبالف 
راج وعلى هذا األساس قالت إن جمموعتها قد توافق على إد تلك املتاحة ابلفعل فيما يتعلق برصد تقييم الفعالية.

وينبغي أن تعامل هذه  الفقرة يف املقرر، ولكنها أتسف بشدة ألن العناصر املتعلقة ابلتمويل أدرجت يف مقرر تقين.
 احلالة على أهنا استثنائية وأال تشكل أبي حال من األحوال سابقة.

للمؤمتر، عن  وأبرزت ممثلة االقرتاح الوارد يف مشروع املقرر إلعداد تقرير، حبلول موعد االجتماع الثالث -158
وقالت إن هناك مناقشات طويلة بشأن احلاجة إىل الدعم املايل  الثغرات يف البياانت القائمة فيما يتعلق ابلرصد.

 سد الثغرات يف البياانت على الصعيد العاملي واإلقليمي واحمللي، ولكن مل يتم التوصل إىل اتفاق بعد. لمن أج
أبن حيصل يف اجتماعه الثالث على معلومات عن  األطرافملؤمتر وأكدت أن املقرر يف حال اعتماده سيسمح 

 الوضع الراهن وسيمكن األطراف من مناقشة كيفية سد الثغرات احملددة يف البياانت.
بشأن تقييم الفعالية، على النحو الذي قدمه به  2/10-وبعد ذلك، اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م -159

 نية، ويرد يف املرفق األول هلذا التقرير.فريق االتصال املعين ابملسائل التق
 القواعد املالية -ايء

وهليئاته الفرعية ولألمانة  األطرافعرضت ممثلة األمانة هذا البند، فلفتت االنتباه إىل القواعد املالية ملؤمتر  -1٦0
(UNEP/MC/COP.2/14) ضمن . وقالت إن القواعد تت1/10-مقرره ا موجب مب األطراف، اليت اعتمدها مؤمتر

من مرفق القواعد. وتتعلق اجملموعة  5و 2ويف الفقرتني  5)ه( من املادة  3ثالث جمموعات من األقواس، يف الفقرة 
التدابري املناسبة اليت يتعني اختاذها بشأن عدم سداد األطراف  عندما يقرراألوىل مبسألة ما إذا كان ينبغي للمؤمتر، 
والظروف اخلاصة جلميع البلدان النامية، أو يراعي االحتياجات والظروف  ملسامهاهتا، أن يراعي االحتياجات اخلاصة

والدول اجلزرية الصغرية النامية. أما اجملموعتان األخراين فتشريان إىل إعطاء األولوية  اليت ختص حصراً أقل البلدان منواً 
يتعلق إبجراءات ختصيص التمويل من والدول اجلزرية الصغرية النامية فيما  أو االهتمام اخلاص ألقل البلدان منواً 

 .األطراف الصندوق االستئماين اخلاص لتيسري مشاركة األطراف يف اجتماعات مؤمتر
 .5)ه( من املادة  3يف الفقرة واقرتح الرئيس حذف النص الوارد بني قوسني واملتعلق ابلبلدان النامية  -1٦1
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فيهم ممثل حتدث ابسم جمموعة من البلدان،  أعرب العديد من املمثلني، مبن ويف املناقشة اليت تلت ذلك، -1٦2
عن أتييدهم لالحتفاظ ابلنص الوارد بني قوسني خبصوص البلدان النامية، مع التشديد على أن مجيع البلدان ينبغي 

أخرى متنعها من سداد  أن تلقى معاملة متساوية، وأن مجيع البلدان النامية قد تواجه صعوابت مالية أو ظروفاً 
الوقت احملدد. واقرتحت واحدة من املمثلني إضافة إشارة إىل البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،  مسامهاهتا يف

 .بينما دعا أحد املراقبني إىل إدراج إشارة إىل البلدان الواقعة حتت االحتالل
 دان األقل منواً وأعربت ممثلة حتدثت ابسم جمموعة من البلدان، عن أتييدها لالحتفاظ ابإلشارة إىل البل -1٦3

، بينما اقرتح ممثل آخر أن تواصل اجملموعات اإلقليمية 5)ه( من املادة  3والدول اجلزرية الصغرية النامية يف الفقرة 
 .النظر يف هذه املسألة

، كأن تكون إرادة األطرافبسبب ظروف خارجة عن املسائل املتعلقة بصعوابت السداد ممثالن  وأاثر -1٦4
  تستخدمها األمانة على سبيل املثال ال تقبل تلقي املدفوعات.املؤسسات املالية اليت

ملواصلة مناقشة املسألة، إنشاء فريق اتصال وأشار الرئيس بعد ذلك إىل عدم التوصل إىل اتفاق بشأن  -1٦5
 على ذلك. األطرافواقرتح أتجيل املسألة إىل االجتماع الثالث للمؤمتر ووافق مؤمتر 

 األمانة -كاف
، طلب إىل 1/11-، يف مقرره ا ماألطراف إىل أن مؤمتر ممثل األمانةه هلذا البند، أشار يف معرض تقدمي -1٦٦

املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن يضطلع مبهام أمانة اتفاقية ميناماات، على أن يتم ذلك يف البداية 
ماعه الثاين الرتتيبات التنظيمية، مبا يف عن طريق أمانة لالتفاقية يكون مقرها يف جنيف؛ وقرر أن يستعرض يف اجت

ذلك املوقع ومسامهة البلد املضيف، وفقًا لروح العرض الذي قدمته حكومة سويسرا الستضافة األمانة الدائمة؛ 
وطلب أن تواصل األمانة، حىت ذلك احلني، التعاون والتنسيق، حسب االقتضاء، مع اجلهات الفاعلة األخرى 

استكهومل، والوحدات ذات الصلة يف برانمج األمم املتحدة للبيئة، و روتردام و مانة اتفاقية ابزل ذات الصلة، مبا فيها أ
 من أجل االستفادة الكاملة من اخلربات واملعارف املتخصصة ذات الصلة.

على املؤمتر مذكرة من األمانة عن استعراض  ويف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف، كان معروضاً  -1٦٧
؛ وإضافة ملحقة ابملذكرة تتضمن مشروع مقرر (UNEP/MC/COP.2/15/Rev.1)ظيمية لألمانة التن الرتتيبات

املكتب يعكس االتفاق الذي توصل إليه املؤمتر يف اجتماعه األول بشأن عناصر ترتيبات األمانة  اقرتحه
(UNEP/MC/COP.2/15/Add.1) ض املقدم ؛ ورسالة موجهة من رئيسة سويسرا يف ذلك الوقت تؤكد مضمون العر

يف الفرتة ألمانة األنشطة الرئيسية ل، املرفق(؛ وتقرير مرحلي عن UNEP/MC/COP.2/INF/4من حكومة بلدها )
، يتضمن معلومات عن التعاون والتآزر بني أمانة اتفاقيات (UNEP/MC/COP.2/17) الفاصلة بني االجتماعني

انب املعلومات اليت طلبها املكتب عن اخلدمات اليت تقدمها ابزل، وروتردام واستكهومل وأمانة اتفاقية ميناماات، إىل ج
األمانة، وكيف ميكن شراء اخلدمات من أمانة ابزل وروتردام واستكهومل أو تقامسها معها وكيف ميكن ملثل عمليات 

رير عن تق ؛ فضالً (UNEP/MC/COP.2/INF/7)هذه أن تؤثر يف ميزانية اتفاقية ميناماات أو تقاسم اخلدمات الشراء 
من أمانة اتفاقيات ابزل، وروتردام واستكهومل بشأن أنشطة التعاون مع األمانة املؤقتة التفاقية ميناماات يف اجملاالت 

 ذات االهتمام املشرتك.
، الذي يشدد على UNEP/MC/COP.2/15/Add.1واقرتح الرئيس اعتماد مشروع املقرر الوارد يف الوثيقة  -1٦8

: أمانة قائمة بذاهتا يكون مقرها يف جنيف مع األطراف يها يف االجتماع األول ملؤمترعل اليت اتُفقالعناصر الثالثة 
 مليون فرنك سويسري. 1مسامهة من البلد املضيف قدرها 
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ق ــــــــًا عليها يف مرفـــان معروضــــذي كـــــوالة، ــــأن األمانـــــــبش 2/1-رر ا مـــــاملق األطراف رــــمؤمتد ـــواعتم -1٦9
 التقرير.ذا هلاألول على النحو الوارد يف املرفق ، UNEP/MC/COP.2/15/Add.1وثيقة ال

تركز أن على  األطراف مؤمتــــراتفق الرئيس، بناء على االتفاق الذي توصل إليه املكتب، ابقرتاح من و  -1٧0
ع أمانة اتفاقيات ابزل، املتبقية على تفاصيل الرتتيبات اخلاصة ابألمانة، مبا يف ذلك إمكاانت التعاون م همناقشات

 وروتردام واستكهومل.
االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه ورقة غرفة اجتماعات حتوي مشروع مقرر بشأن  ةممثل وعرضت -1٧1

تبادل اخلدمات بني أمانة اتفاقية ميناماات وأمانة اتفاقيات ابزل، وروتردام واستكهومل، ويطلب إىل املدير  موضوع
مم املتحدة للبيئة واألمني التنفيذي التفاقية ميناماات، العمل، ابلتشاور مع األمني التنفيذي التنفيذي لربانمج األ

ملوارد على ااستخدام من الفعالية والكفاءة يف  ممكن التفاقيات ابزل، وروتردام واستكهومل، على حتقيق أقصى قدر
 املعارفخدمات املؤمترات، وخدمات إدارة تقاسم خدمات األمانة يف جماالت مثل  بوسائل منهامجيع املستوايت، 

واملعلومات، واخلدمات اإلدارية وخدمات تكنولوجيا املعلومات، واملساعدة التقنية، واملشورة القانونية، والدعم 
القانوين وإعداد امليزانية، حسب االقتضاء؛ وتقدمي مقرتحات مشرتكة بشأن تبادل اخلدمات ذات الصلة لكي ينظر 

يف اجتماعه الثالث؛ وأخذ هذه املقرتحات يف االعتبار عند إعداد برانمج عمل األمانة  األطراف رمؤمتــــفيها 
 .2021-2020وميزانيتها لفرتة السنتني 

فيما يتعلق ابلدعم املقدم على أنه  األطراف مؤمتــــراتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل  أمانة ممثل وأبلغ -1٧2
تفاقية ميناماات على أساس الدمات عرضًا لتقدمي اخل 2018 شباط/فرباير يف قدمت تهأمانفإن  صعيد األمانة

اسرتداد التكاليف يف جماالت خدمات املؤمترات، وتكنولوجيا املعلومات، وإدارة املعارف، والتوعية العامة وأنشطة 
الدعم ُقدِ م ألمانتني، ني ابالرتتيبات القائمة االتصال، والدعم القانوين وتنظيم االجتماعات اإلقليمية. ومبوجب 

على أساس اسرتداد التكاليف؛ لالجتماع احلايل فيما يتعلق برتتيب سفر املشاركني، واملساعدة يف أنشطة التسجيل، 
 املعدات احلاسوبية. وإعارة، على أساس املعاملة ابملثل وظفني من الفئة الفنيةاملعارة فيما يتعلق إبو 

اليت  UNEP/MC/COP.2/INF/7م واستكهومل االنتباه إىل الوثيقة ولفت ممثل اتفاقيات ابزل، وروتردا  -1٧3
أمانة اتفاقيات ابزل، وروتردام تضمنت معلومات عن اخلدمات اليت ميكن ألمانة اتفاقية ميناماات شراؤها من 

ث. تستند إىل اخلربة املكتسبة لدى االتفاقيات الثال املعروضةإن اخلدمات  ، قائالً عهاأو تقامسها مواستكهومل 
وأضاف أن التكاليف املرتبطة بذلك قد حسبت على أساس تكاليف املوظفني املدرجة يف امليزانية اليت اعتمدها 

يف جلسته األوىل، ويف حالة تكنولوجيا املعلومات، على أساس التكاليف القياسية املعمول هبا يف  األطراف مؤمتــــر
 األمم املتحدة.

يف ذلك، فإن أمانة اتفاقيات ابزل، وروتردام واستكهومل ميكنها أن  رافاألط مؤمتــــروقال إنه إذا رغب  -1٧4
. ويعين هذا أن املوارد القائم لألوىلاتفاقية ميناماات ضمن إطار اهليكل التنظيمي مانة توفر اخلدمات املذكورة أل

ت ابزل، وروتردام واستكهومل، يف إطار اهليكل اإلداري ألمانة اتفاقيا سُتدارالبشرية الالزمة لتوفري مثل هذه اخلدمات 
هُنج تقدمي اخلدمات األخرى، مثل اإلدارة املشرتكة لوحدة  ابلنظر إىل أنوبتمويل من ميزانية اتفاقية ميناماات، 

قرارًا هبذا الشأن مؤمترات األطراف يف اتفاقيات ابزل، وروتردام واستكهومل أن تتخذ تطلب تساخلدمات املشرتكة، 
 تبني يف املاضي أهنا مل حتقق الفعالية املتوقعة.. وشدد على أن اخلدمات املشرتكة 2019 للعاميف اجتماعاهتا 
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ويف املناقشة اليت تلت ذلك، رحب العديد من املمثلني، ومن بينهم ثالثة متحدثني ابسم جمموعات من  -1٧5
ورحب ممثلون آخرون  سرا.حكومة سوي اليت قدمتهاملسامهة املالية ابالبلدان، بقرار إنشاء أمانة مستقلة يف جنيف و 

 أمانة مستقلة.ئها كإبنشاأيضاً 

األمانة للتعاون مع فدعوا ابسم جمموعة من البلدان،  تكلماعدد من املمثلني، من بينهم اثنان  وحتدث  -1٧٦
على  أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل. وقال أحد املمثلني إن التعاون، على أمهيته، ينبغي أال يكون قاصراً 

موعة املواد الكيميائية والنفاايت، ابلنظر إىل أن الطابع الفريد لالتفاقية يعين احتمال صعوبة التوصل إىل اخلربات جم
االحتفاظ ببعض عناصر  املناسبة يف مجيع املسائل ذات الصلة. وقال أحد املراقبني إنه من املهم لألمانة أيضاً 

 األمانة ونطاقها. التعاون معألطراف أن حتدد جماالت لبغي االستقالل احلقيقي. وشدد مراقب آخر على أنه ين

أن عدد الوظائف الشاغرة إىل ابسم جمموعة من البلدان،  تحتدث ةمن املمثلني، من بينهم ممثل عدد وأشار -1٧٧
. وشدد أحد املراقبني على أمهية مراعاة التوازن اجلغرايف عند التعيني يف الوظائف وضعها يف موقف صعبيف األمانة 

 الشاغرة.

اتفاقية ميناماات أمانة  ابلتعاون بنيعلى إنشاء فريق اتصال معين  األطراف مؤمتــــروعقب املناقشات، اتفق  -1٧8
الصني(، )أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل، وتشرتك يف رائسته السيدة نينا كرومنري )السويد( وشيا ينغشيان و 

اتفاقية ميناماات واليت ميكن تنفيذها من خالل التعاون مع  ستوفرها أمانةاجملاالت واخلدمات اليت وسيحدد الفريق 
طرائق  وسيبحثأمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل أو الكياانت األخرى، مثل برانمج األمم املتحدة للبيئة. 

مع مراعاة و  ،UNEP/MC/COP.2/INF/7استناداً إىل الوثيقة  مشروع مقرر هبذا الشأن، ويعدهذا التعاون ويوضحها 
واآلراء اليت أعربت الوفود عنها أثناء  والدول األعضاء فيهورقة غرفة االجتماعات اليت قدمها االحتاد األورويب 

وأكد ممثل االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه على أن اقرتاح األخري بشأن مقرر يتعلق هبذه املسألة  املناقشات.
 ال يتجزأ من والية فريق االتصال. وسيمثل جزءاً  دم رمسياً قُ 

بشأن التعاون بني أمانة اتفاقية ميناماات وأمانة  2/٧-املقرر ا م األطراف مؤمتــــرويف وقت الحق، اعتمد  -1٧9
اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل، ابلصيغة اليت قدمها فريق االتصال املعين ابلتعاون بني أمانة اتفاقية ميناماات 

 ابزل وروتردام واستكهومل، على النحو املبني يف املرفق األول هلذا التقرير. وأمانة اتفاقيات
 انبعااثت الزئبق النامجة عن احلرق املكشوف للنفاايت -مال

األطراف  1/14-دعا يف مقرره ا م األطراف مؤمتــــرعرضت ممثلة األمانة هذا البند، فأشارت إىل أن  -180
مة إىل أن تقدم إىل األمانة معلومات عن انبعااثت الزئبق من احلرق املكشوف وغريها من الكياانت واملنظمات املهت

سيما من البلدان النامية والبلدان  للنفاايت، وطلب إىل األمانة أن تواصل جتميع املعلومات عن هذه املسألة، وال
مؤمترات األطراف يف  اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، على أن تراعي أيضًا أي معلومات ذات صلة تضعها

يف االجتماع احلايل. وترد املعلومات املتعلقة ابنبعااثت  للنظر فيهااتفاقييت ابزل واستكهومل، وأن تقدم تلك املعلومات 
، يف حني يرد جتميع للبياانت اليت UNEP/MC/COP.2/16الزئبق النامجة عن احلرق املكشوف للنفاايت يف الوثيقة 

 .UNEP/MC/COP.2/INF/6املصلحة اآلخرين يف الوثيقة قدمتها األطراف وأصحاب 
ويف املناقشات اليت تلت ذلك، كان هناك اتفاق على التحدايت اليت تطرحها انبعااثت الزئبق النامجة عن  -181

احلرق املكشوف للنفاايت. وأعرب عدد من املمثلني، من بينهم ممثلتان تتكلمان ابسم جمموعتني من الدول، عن 
، اليت تقدمها األطراف وغريها من هبذا املوضوعواصل األمانة مبوجبه جتميع املعلومات املتعلقة أتييدهم لنهج ت

املصادر ذات الصلة، وتستمر يف التواصل مع أمانة مؤمترات ابزل وروتردام واستكهومل يف هذا الشأن. وقال أحد 
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إقامة املزيد من التواصل ، وأضاف أن ينامااتم نبعااثت قد تُعاجل بتنفيذ بعض مواد اتفاقيةمثل هذه اال املمثلني إن
 مع تلك األمانة أمر غري ضروري يف الوقت احلايل.

ووجه عدد من املمثلني االنتباه إىل املشاكل اليت تواجهها البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة  -182
غري رمسية يف كثري من األحيان. وأضافوا  اقاتيف سيانتقالية يف الرقابة على عمليات احلرق املكشوف، اليت جتري 

أن حجم املشكلة يتطلب املزيد من بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا وغري ذلك من أشكال الدعم. 
وقال أحد املمثلني إن أحد العوامل املسامهة هو عدم وجود برانمج متكامل إلدارة النفاايت الصلبة يف كثري من 

، يتم من خالله فصل املنتجات املضاف إليها الزئبق عن ابقي النفاايت قبل التخلص منها. وشدد ممثل البلدان
النفاايت الطبية. وأبرز  آخر على ضرورة التوعية ابلعناصر السامة املوجودة يف كثري من النفاايت املنزلية وخصوصاً 

قد يؤدي إىل مستوايت مرتفعة من انبعااثت املواد ممثل اثلث أخطار الرتميد غري السليم للنفاايت الطبية، الذي 
السامة، مبا فيها الزئبق. وقال عدد من املمثلني إن االفتقار إىل املعلومات أو البياانت املتعلقة ابالنبعااثت النامجة 

 عن احلرق املكشوف، وعن إسهام هذا املصدر يف انبعااثت الزئبق العاملية، يزيد من صعوبة املشكلة.
على هنج إقليمي واعد  ، عرضت ممثلة حتدثت ابسم جمموعة من البلدان مثاالً يتعلق ابملضي قدماً وفيما  -183

اتفق فيه وزراء البيئة املشاركون يف اجتماع إقليمي على وضع سياسات واسرتاتيجيات للقضاء على الوسائل غري 
 النفاايت، مبا يف ذلك احلرق املكشوف. إلدارةاملالئمة 

 على أن تقدمي الدعم للبلدان النامية بشأن هذه املسألة اهلامة يتسم أبمهية حيوية ألطرافا مؤمتــــر واتفق -184
 . وكذلك طلب املؤمتر من األمانةمجع املعلومات ذات الصلة وإاتحة االطالع عليهاطلب إىل األمانة أن تواصل و 

على  األطراف مؤمتــــرستكهومل وإطالع االستمرار يف املشاركة يف هذه املسألة مع أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام وا
 آخر املعلومات يف اجتماعه الثالث.

 برانمج العمل وامليزانية -سادساا 
على برانمج عمل  1/15-ا موافق يف مقرره  األطراف مؤمتــــرإن  فقالتهذا البند  ت ممثلة األمانةعرض -185

إىل املدير التنفيذي طلب املؤمتر أيضًا  1/11-. ويف املقرر ا م2019-2018األمانة وامليزانية لفرتة السنتني 
 مؤمتــــرلربانمج األمم املتحدة للبيئة أداء وظائف األمانة يف البداية من خالل األمانة املوجودة يف جنيف. والتمس 

من األمني التنفيذي أن يقدم يف اجتماعه الثاين معلومات مستكملة عن برانمج العمل وتنفيذه،  أيضاً  األطراف
تقديرات لتكاليف اإلجراءات اليت تنطوي على آاثر يف امليزانية ومل تكن متوق عة يف يقدم، حسب االقتضاء،  وأن

برانمج العمل األول، لكنها أدرجت يف مشاريع مقررات مقرتحة قبل اعتماد مؤمتر األطراف لتلك املقررات، وابلتايل 
 ني.ات السنت الفرتة األوىل من فرت ترتتب عليها آاثر يف امليزانية يف

برانمج  معلومات مستكملة عنيف اجتماعه الثاين مذكرة األمانة بشأن  األطراف مؤمتــــروُعرضت على  -18٦
مشروع مقرر األول تضمن مرفقها اليت ، (UNEP/MC/COP.2/18) 2019-2018العمل وامليزانية لفرتة السنتني 

 ف تفاصيل امليزانيةائوصح، 2019-2018سنتني بشأن معلومات مستكملة عن برانمج العمل وامليزانية لفرتة ال
رحلي التقرير امل، (UNEP/MC/COP.2/INF/9) 2019برانمج العمل املستكمل لعام لكل عنصر من عناصر ميزانية 

واثئق  ، ابإلضافة إىل(UNEP/MC/COP.2/17) الفرتة الفاصلة بني االجتماعنيمانة يف لأل األنشطة الرئيسيةعن 
 التفاقية.ل ابألنشطة اليت اضطلعت هبا خمتلف الكياانت دعماً  ذات صلة تتعلقأخرى 

ومعهد األمم املتحدة للتدريب ممثلون عن أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ابلبياانت وألقى  -18٧
)ابسم الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية( وعن منظمة العمل الدولية  والبحث
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ابلزئبق ودعموا التصديق على االتفاقية أو تنفيذها،  فيما يتعلقحوا فيها األنشطة اليت اضطلعت هبا منظماهتم أوض
 األطراف املعروضة على مؤمتر ذات الصلة ابملوضوع ولفتوا االنتباه إىل الواثئق اإلعالمية

(UNEP/MC/COP.2/INF/11 وUNEP/MC/COP.2/INF/20 وUNEP/MC/COP.2/INF/14 وألقى لى ع .)التوايل
إىل الوثيقة اإلعالمية  عن أنشطة الشراكة، ولفت االنتباه أيضاً  ممثل الفريق االستشاري لشراكة الزئبق العاملية بياانً 

 .(UNEP/MC/COP.2/INF/13)ذات الصلة 

كل منهما ت  ان، تكلمتممثل تلمعلومات املقدمة. وأعرباالمتنان ل أُعرب عنويف املناقشة اليت تلت ذلك،  -188
فصلة املعلومات املأتخر ابسم جمموعة من البلدان، عن قلقهما إزاء إعداد بعض الواثئق يف إطار هذا البند، وإزاء 

إن  إحدامها تقالاليت ، القابلة للمقارنةعن برانمج العمل وامليزانية، مبا يف ذلك صحائف وقائع البياانت املتاحة 
 .2019امليزانية لعام حتديث ار بشأن األطراف حتتاج إليها من أجل اختاذ قر 

إىل الفصل الواضح بني التكاليف املشمولة ابلصندوق االستئماين العام وتلك اليت عت واحدة منهما ود -189
على أنه ينبغي أال ُيستخدم الصندوق االستئماين العام يف تشغيل أو  تميوهلا الصندوق االستئماين اخلاص، وشدد

 احملدد، الذي مُيوله الصندوق االستئماين احملدد فقط وال يدخل يف إطار ميزانية تغطية تكاليف الربانمج الدويل
شاركة ممثلي البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف اجتماعات الدعم ملأن  تاالتفاقية، وأضاف

وال نحو املنصوص عليه يف القواعد املالية، وهيئاته الفرعية ينبغي أن يعتمد على التربعات، على ال األطراف مؤمتر
 املوارد احملدودة املتاحة ملوظفي األمانة ألغراض مل تنص االتفاقية عليها ومل يتفق املؤمتر عليها. ينبغي أن تستخدم

بتعيني مجيع املوظفني من مجيع  أن تعجِ لاألمانة  فطلب إىلابسم جمموعة من البلدان،  ممثل آخر وتكلم -190
إىل  2018رتحيل الوفورات من السنة املالية لم املتحدة لضمان عملها بكفاءة. وأعرب عن أتييده مناطق األم

وختصيص األموال املوفرة من تكاليف املؤمترات لدعم جهود البلدان النامية والبلدان اليت متر  2019السنة املالية 
 اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية للتصديق على االتفاقية.

ثلني مجيع املنظمات احلكومية الدولية على اإلعالن عن حلقات العمل اإلقليمية ذات وحث أحد املم -191
الصلة ابالتفاقية يف مجيع البلدان واقرتح جمالني ملواصلة العمل والدراسة فيهما ومها وضع توجيهات شاملة بشأن 

إليها الزئبق، مثل ُمْلَغمات  تعرض البشر للزئبق ودراسة بدائل فعالة من حيث التكلفة للزئبق واملنتجات املضاف
 األسنان، الستخدامها يف البلدان النامية.

يشرتك على تشكيل فريق اتصال معين بربانمج العمل وامليزانية،  األطراف مؤمتروعقب املناقشات، وافق  -192
ة، وإعداد كومي، الستعراض التحديثات املدخلة على برانمج العمل وامليزاني-أدو والسيدهريانوس  السيد يف رائسته

 مشروع مقرر هبذا الشأن.

بشأن املعلومات املستكملة عن ميزانية عام  2/12-املقرر ا م األطراف مؤمترويف وقت الحق، اعتمد  -193
قدمها فريق االتصال املعين بربانمج العمل وامليزانية، وفق ما هو مبني يف املرفق األول هلذا  ابلصيغة اليت، 2019
 التقرير.

 عد انعقاد االجتماع الثالث ملؤمتر األطرافمكان ومو  -سابعاا 
 ةاجتماعاته العادية الثالث األطراف مؤمتر ه وفقاً للنظام الداخلي سيعقدأن مشرياً إىلقدم الرئيس هذا البند  -194

بعد ذلك مرة كل سنتني. ومن املقرر أن تُعقد االجتماعات يف مقر األمانة ما  جيتمعة مث ويسن على فرتاتاألوىل 
ملؤمتر خالف ذلك أو تتخذ األمانة ترتيبات مناسبة أخرى ابلتشاور مع الدول األطراف. ولذلك من املتوقع مل يقرر ا
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املؤمترات الدويل يف جنيف  مع حجز مؤقت ملركز، 2019يف أواخر عام  األطراف أن يُعقد االجتماع الثالث ملؤمتر
 يف تشرين الثاين/نوفمرب.

ورقة غرفة اجتماعات اقرُتح فيها عقد االجتماع الثالث  األعضاء فيهوالدول وعرض ممثل االحتاد األورويب  -195
يف جنيف، ودعوة األطراف إىل تقدمي عروض الستضافة االجتماعات املقبلة، ابلنظر إىل أن عقد اجتماعات يف 

عروض كي ينظر مجيع أحناء العامل ميكن أن يؤدي إىل زايدة التعريف ابالتفاقية، على أن تُعد األمانة تقييمات هلذه ال
 فيها. األطراف مؤمتر

واقرتح الرئيس إضافة مناقشة مكان االجتماع الثالث وموعد انعقاده إىل والية فريق أصدقاء الرئيس املنشأ  -19٦
 ووافق املؤمتر على هذا االقرتاح.، من هذا التقرير 24على النحو املبني يف الفقرة 

بشأن مكان وموعد انعقاد االجتماع الثالث  2/5-املقرر ا م األطراف مؤمترويف وقت الحق، اعتمد  -19٧
 فريق أصدقاء الرئيس، على النحو املبني يف املرفق األول هلذا التقرير. ابلصيغة اليت قدمهاللمؤمتر، 

 مسائل أخرى -اثمناا 
 مرفقي االتفاقية ألف وابء استعراض -ألف

 االتفاقية مرفقي هبا األطراف مؤمتر عرضسيست اليت ابلعملية يتعلق إنهفقال  ،هذا البند األمانة ممثلعرض  -198
 ابستعراض املؤمتر يُلزم التوايل، على 5 املادة من 10 والفقرة 4 املادة من 8 ابلفقرة عمالً  أنه على مشدداً  وابء، ألف

 توجيهات 5و 4 املاداتن وتقدم. النفاذ حيز املعاهدة دخول بعد سنوات مخس يتجاوز ال موعد يف املرفقني هذين
 وبيان توضيح يف املؤمتر يرغب قد ولكن االستعراض، عمليات يف االعتبار يف أخذها يتعني اليت ملسائلا بشأن

 يف خطوات ابختاذ األمانة وتكليف هبا واالضطالع االستعراض لعمليات التحضري يف اتباعها يعتزم اليت العملية
 .الصدد هذا

 بشأن مقرر مشروع تتضمن اجتماعات غرفة ةورق فيه األعضاء والدول األورويب االحتاد ةممثل توقدم -199
 .االستعراض لعمليات للتحضري الالزمة اخلطوات

من املمثلني ذكروا أن إاثرة  ، حظي مشروع املقرر ابلتقدير، بيد أن كثرياً اليت أعقبت ذلكويف املناقشة  -200
ا بُذل من جهد كبري يف التفاوض لدخول االتفاقية حيز النفاذ منذ عامني فقط، ومل هذه املسألة سابقة ألواهنا، نظراً 

والخنراط العديد من البلدان يف اجلهود الرامية إىل تنفيذ التزاماهتا احلالية مبوجب هذا الصك أو التصديق  ا،بشأهن
 أو ما بعده. األطراف ؤمترملعليه. وبناء على ذلك، اقرتحوا إرجاء النظر يف املسألة إىل االجتماع الثالث 

م جمموعة من البلدان، فأعرب عن التأييد ملشروع املقرر، مؤكداً أنه سُيمكِ ُن البلدان سوتكلم ممثل آخر، اب -201
 من البدء يف التحضري لتقدمي االستعراض اخلاص بكل بلد.

وأك د ممثل إحدى املنظمات غري احلكومية، أنَّ أي تنقيحات للمرفقني ألف وابء رمبا لن تدخل حيز  -202
الستعراضات، اليت تتطلب لإىل الشروع على حنو جاد يف عملية التحضري  طرافاأل مؤمتر ودعاالنفاذ لعدة سنوات، 

 على حد قوله بُعد نظٍر وختطيطاً ومداوالت جادًة.

بشأن هذه  املشاوراتوطلب الرئيس أن يواصل االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه إجراء مزيد من  -203
 .فيه األطراف رمؤمتينظر املسألة وإجياد سبيل ممكن للمضي قدماً لكي 
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والدول  ويف وقت الحق، وبعد إجراء مشاورات غري رمسية مع الوفود املهتمة، تقدم ممثل االحتاد األورويب -204
سألة إىل االجتماع الثالث للمؤمتر، وأن املعليه، وهو إرجاء النظر يف  األطراف مؤمترمبقرتح وافق  األعضاء فيه

 .ملسألة للنظر فيها يف ذلك االجتماعيطلب إىل األمانة أن تعد وثيقة بشأن هذه ا

 االستعراض األول للمرفق ألف من االتفاقية -ابء

مشروع مقرر بشأن وضع عملية  تضمنت عرض ممثل جمموعة الدول األفريقية ورقة غرفة اجتماعات -205
من االتفاقية،  2٧و 2٦إجرائية لتعديل املرفق ألف لالتفاقية، املتعلق ابملنتجات املضاف إليها الزئبق، عمالً ابملادتني 

مزيد من التقدم فيما يتعلق ابلتخلص التدرجيي من  اهلدف هو حتقيق. وقال إن األطراف ؤمترمليف االجتماع الثالث 
املنتجات املضاف إليها الزئبق، مثل السبائك امللغمية املستخدمة حلشو األسنان، نظراً ألن بعض البلدان تستورد 

خالية من الزئبق لتلك املنتجات، وألن التحول إىل استخدام هذه البدائل من شأنه هذه املنتجات، ولوجود بدائل 
 أن يساعد على حتقيق أهداف االتفاقية املتمثلة يف محاية صحة اإلنسان والبيئة من الزئبق ومركبات الزئبق.

أو تنقيح املرفق ، قال كثري من املمثلني إن الشروع يف عملية إجرائية لتعديل اليت تلت ذلكويف املناقشة  -20٦
عديدة تسعى جاهدة للوفاء ابلتزاماهتا مبوجب االتفاقية، األمر الذي  ألف أمٌر سابٌق ألوانه، مؤكدين أن أطرافاً 

. وقال 2022حىت عام  املراجعة ليست مطلوبةيتطلب يف بعض األحيان احلصول على مساعدة تقنية ومالية، وأن 
ية بشأن املنتجات املضاف إليها الزئبق، وحيتاج إىل فرتة زمنية تسمح لوائح تنظيم أحدهم إن بلده اعتمد مؤخراً 

 أم ال. ألف ضرورايً  املرفقمع البياانت الالزمة لتحديد ما إذا كان تعديل جلبتطبيق تلك اللوائح، و 

وأعرب عدة ممثلني آخرين عن أتييدهم هلذا االقرتاح، مشددين على أن الشروع يف عملية إجرائية تستهدف  -20٧
ل املرفق ألف أمٌر هام من شأنه أن يساعد الدول على التوجه حنو إهناء استرياد املنتجات املضاف إليها الزئبق تعدي

اليت تشكل خماطر على صحة اإلنسان وعلى البيئة وعلى الفئات الضعيفة املتضررة مثل النساء واألطفال، وذكروا 
لتحقيق  البدء يف إجراء حوار على الصعيد الوطين سعياً كثرية على   أن االضطالع بذلك من شأنه أن يساعد بلداانً 

 ذلك اهلدف.

بتنقيح املرفق ألف وأن يتخذ  األطراف مؤمترودعا ممثلو ثالث منظمات غري حكومية إىل أن يضطلع  -208
خطوات تؤدي إىل التخلص التدرجيي من استخدام السبائك امللغمية يف حشو األسنان، وأكد أحدهم أن عيادات 

إن هذا التلوث مل ينل قدرا  تشكل مصدراً رئيسياً لتلوث محأة مياه الصرف الصحي ابلزئبق، مضيفاً  طب األسنان
 من الدراسة، إال أن الدراسات القليلة املوجودة أظهرت أن مياه الصرف الصحي هذه كانت تستخدم مساداً  كافياً 

 ك البشري.ابلتايل إىل تلوث األغذية املوجهة لالستهال وتؤديلألراضي الزراعية 

 جمموعة من البلدان، فاقرتحا أن حُتال املسألةسم اب، تكلم ممثالن، كل منهما وفيما يتعلق ابملضي قدماً  -209
، ُمفضلني إرجاء ولكن عددًا من املمثلني مل يؤيدوا ذلكإىل فريق االتصال املعين ابملسائل التقنية.  واصلة حبثهامل

 .األطراف ؤمترملتماع الثالث املناقشة بشأن تلك املسألة إىل االجمواصلة 

يف سياق استعراضات املرفقني  األطراف ؤمترملىل االجتماع الثالث إمواصلة النظر يف هذه املسألة  رجئوأُ  -210
 .ابءو ألف 

 الرموز اجلمركية -جيم

عرضت ممثلة األرجنتني ورقة غرفة اجتماعات، قدمتها جمموعة الدول األفريقية وجمموعة دول أمريكا  -211
لمنتجات املضاف إليها الزئبق، لمشروع مقرر بشأن الرموز اجلمركية  وتضمنتومنطقة البحر الكارييب،  الالتينية

لرموز اجلمركية للمنتجات املضاف إليها الزئبق مقرر بشأن ا يُطلب إىل األمانة أن تضع مشروعومبوجب هذا املقرر 
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لزئبق، لمع منظمة اجلمارك العاملية والشراكة العاملية من االتفاقية، وذلك ابلتشاور  4مادة للالواردة يف املرفق ألف 
 منظمة اجلمارك العاملية.ومن أجل اعتمادها املمكن الحقاً من 

مشروع املقرر. لنية جمموعات من البلدان، عن أتييدهم سم ابممثلون كثريون، تكلم ثالثة منهم  وأعرب -212
ف إليها الزئبق الواردة يف املرفق ألف على البيئة وعلى وُأشري إىل أسباب عديدة لذلك، مشلت أتثري املنتجات املضا

إنتاجها واستخدامها وجتارهتا  والتقليل منصحة اإلنسان؛ وأمهية القدرة على التعرف بسهولة على هذه املنتجات 
على النحو الوارد يف االتفاقية؛ وكيف أن عدم وجود رموز مجركية حمددة قد جعل وضع تلك الرموز اجلمركية من 

لصفر أكثر صعوبة؛ وكيف ميكن أن يؤدي وجود تلك الرموز اجلمركية إىل تسهيل وحتسني أنشطة اإلبالغ ذات ا
اهتمام واسع ابملوضوع؛ ونقص التدريب  وإجيادالصلة يف إطار االتفاقية وتعزيز تواصل أفضل بني الشركاء التجاريني؛ 

وأمهية هذه موظفي اجلمارك يف الكثري من البلدان؛  بني، يتعلق ابملنتجات املضاف إليها الزئبق ، فيمااملناسب
عن طريق الواردات اليت  تتأثر هبا رغم ذلكال تنتج هذه املنتجات ولكنها  املسألة لكثري من البلدان النامية اليت

جمموعة من البلدان، فأكدت أتييد اجملموعة سم ابيصعب السيطرة عليها. وتكلمت واحدة من هؤالء املمثلني، 
 خدام الطوعي هلذه الرموز اجلمركية.لالست

على النحو  املالية والوظيفية احملدودةأن تستثمر مواردها ألمانة ل ه ال ينبغيوقالت واحدة من املمثلني إن -213
اجلهود اليت تبذهلا بشكل لتيسري  أن تعمل معاً املقرتح يف مشروع املقرر، ولكن ميكن لألطراف واجلهات األخرى 

أن يشجع البلدان على املشاركة يف اجلهود اليت تبذهلا الشراكة العاملية  األطراف ؤمترملوينبغي  يف هذا اجملال، مجاعي
املؤمتر نظره يف املسألة إىل  ينبغي أن يؤجلاملنتجات. وبناء على ذلك، الذي تتضمنه الزئبق  تقليلل اً لزئبق، وحتديدل

 .اجتماعه الثالث

رجاء النظر املوضوعي يف مسائل إلتمرار يف تقدمي مقرتحات وأعرب أحد املمثلني عن استيائه إزاء االس -214
 تنازالت.اللتقدمي أكرب  اً رغبة واستعداديتطلب جناح االتفاقية، ورأى أن . ملنطقتهذات أمهية كربى ابلنسبة 

هذا املوضوع  يفجمموعة من البلدان، أن تتواصل املناقشات سم ابواقرتح عدة ممثلني، حتدثت واحدة منهم  -215
 فقط أعرب عن معارضته ملشروع املقرر. واحداً  ممثالً  وأضاف أننظراً ألمهيته،  االتصال يقضمن فر 

ملواصلة ، عقب مناقشاته، على إحالة املسألة إىل فريق االتصال املعين ابملسائل التقنية األطراف مؤمترووافق  -21٦
مساعدة األطراف  الرامية إىلاخليارات  . وعلى وجه التحديد، طلب املؤمتر أن ينظر فريق االتصال يفاملناقشة بشأهنا

جتارة املنتجات املضاف إليها الزئبق، مع مراعاة اخليارات الواردة يف ورقة غرفة االجتماعات اليت يف الرقابة على 
 .الكارييبقدمتها جمموعة الدول األفريقية وجمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

بشأن رموز النظام املنسق، على النحو الذي قدمه به  2/9-املقرر ا موبعد ذلك، اعتمد مؤمتر األطراف  -21٧
 فريق االتصال املعين ابملسائل التقنية، ويرد يف املرفق األول هلذا املقرر.

 اعتماد التقرير -اتسعاا 
التقرير على أساس أن توَكل إىل املقر ِر مهمة وضع الصيغة النهائية له  مشروع األطراف مؤمتراعتمد  -218

 .شاور مع األمانةابلت
 اختتام االجتماع -عاشراا 

 توأعرب .ةختامي تجمموعات من البلدان، واملراقبني ببياان وا ابسمتكلم ند من املمثلني، الذييعدال أدىل -219
أثناء األعمال التحضريية  حدثتابسم جمموعة من البلدان، عن القلق إزاء الصعوابت التنظيمية اليت  ت، حتدثةممثل
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هو منتدى لتمكني األطراف من التوصل إىل  األطراف مؤمتروأشارت إىل أن  ل االجتماع نفسه.لالجتماع، وخال
القرارات اليت  اليت تطعن يفتدخالت املراقبني  وانتقدت االستماع إىل آراء املراقبني. معاتفاق بشأن مسائل خمتلفة 

يف  التدخالتغي تكرار هذه إنه ال ينب تقالو مراقبني، ك  وضعهمخارج نطاق بوصفها تتخذها األطراف 
 يف هذا التقرير. ابياهنإدراج االجتماعات املقبلة، وطلبت 

من يوم اجلمعة،  10/20وعقب تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة  -220
 .2018تشرين الثاين/نوفمرب  23
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 املرفق األول
  اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه الثايناملقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف

 
 3٦ ................................................................................. : األمانة2/1-املقرر ا م
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 5٧ ................................. املواقع امللوثة ابلزئبق ومركبات الزئبق : التوجيهات املتعلقة إبدارة2/8-م املقرر ا

 59 ...................................................................... : رموز النظام املنسق2/9-املقرر ا م

 ٦0 ......................................................................... : تقييم الفعالية2/10-املقرر ا م
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 : األمانة2/1-املقرر ا م
 إن مؤمتر األطراف،

 بشأن األمانة، 1/11-إىل مقرره ا م إذ يشري
أن املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة يؤدي وظائف األمانة، على النحو املطلوب  وإذ يالحظ

 ،1/11-يف املقرر ا م
رحب مبسامهة البلد املضيف ياألمانة يف جنيف، و  قبول عرض حكومة سويسرا الستضافة يقرر -1

مليون فرنك سويسري، موزعًة على النحو احملدد يف القواعد املالية ملؤمتر  1السنوية من حكومة سويسرا البالغة 
 ،األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق وهيئاته الفرعية وأمانة االتفاقية

ج األمم املتحدة للبيئة أن يواصل أتدية وظائف األمانة لالتفاقية إىل املدير التنفيذي لربانم يطلب -2
 يف جنيف. يقع مقرهاتفاقية ميناماات العن طريق أمانة 
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 : عتبات نفاايت الزئبق2/2- م املقرر ا

 إن مؤمتر األطراف،
من  11ابلتقرير عن نتائج العملية املفتوحة بشأن عتبات النفاايت املطلوبة مبوجب املادة  إذ يرحب

 ،(UNEP/MC/COP.2/6)االتفاقية 
أن حتديد عتبات لنفاايت الزئبق سوف يكون له أثر قانوين رئيسي يتمثل يف استبعاد النفاايت  وإذ يرى

من نطاق املادة اليت يقل مستواها عن هذه العتبات و  11)أ( و)ب( و)ج( من املادة  2املشار إليها يف الفقرات 
 من االتفاقية، 11

يستثين الغطاء الصخري ونفاايت الصخور  11أن تعريف نفاايت الزئبق الوارد يف املادة  اً وإذ يرى أيض
التعدين األويل للزئبق، إال إذا كانت حتتوي على زئبق أو مركبات زئبق  املخلفات من وخملفات التعدين، ابستثناء

لعتبات سوف تكون له نتيجة أساسية تزيد عن العتبات اليت سيحددها مؤمتر األطراف، وابلنظر إىل أن حتديد هذه ا
 ،11 نطاق املادة ضمنتتمثل يف إدراج هذه النفاايت اليت يفوق مستواها هذه العتبات 

من األوىل حتديد عتبة/عتبات لنفاايت الزئبق امللوثة ابلزئبق أو مركبات أن أبن من األمهية و  وإذ يسلم
وأنه يتعني تقييم مدى مالءمة العتبات اخلاصة ابلفئات املشار  ،11)ج( من املادة  2الزئبق، املشار إليها يف الفقرة 

 ،11)أ( و)ب( من املادة  2إليها يف الفقرتني 
يف املناقشات بشأن عتبات نفاايت الزئبق  إنشاء فريق من اخلرباء التقنيني للمضي قدماً  يقرر -1

من املادة  2ألحكام الفقرة  طراف، وفقاً خالل الفرتة ما بني االجتماعني املفضية إىل االجتماع الثالث ملؤمتر األ
 لالختصاصات احملددة يف مرفق هذا املقرر؛ من االتفاقية، وفقاً  11

من األطراف خلمسة خرباء  ، عرب ممثلي املكتب،إىل األمانة الدعوة إىل تقدمي ترشيحات يطلب -2
 ودعم عمل الفريق؛ ،2019كانون الثاين/يناير   15حبلول  من كل منطقة من مناطق األمم املتحدة اخلمس

مؤمتر األطراف يف اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب  يدعو -3
للنفاايت  احلدود إىل أن ينظر، حسب االقتضاء، يف استعراض املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً 

، مع تقدمي (UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1)توية عليها أو امللوثة هبا املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق أو احمل
 توجيهات إضافية خبصوص بعض نفاايت الزئبق؛

األطراف إىل تقدمي املعلومات التالية، مع األخذ يف االعتبار املعلومات ذات الصلة الواردة  يدعو -4
، لكي يتسىن ألمانة اتفاقية ميناماات تلخيص املقرر من هذا 3يف املبادئ التوجيهية التقنية املشار إليها يف الفقرة 

 هذه املعلومات:
، مبا يف ذلك، فيما UNEP/MC/COP.2/6أمثلة على النفاايت اليت ستضاف إىل مرفق الوثيقة  )أ(

خيص النفاايت املكونة من مركبات الزئبق، األمساء احملددة للمركبات، وفيما خيص النفاايت احملتوية على الزئبق أو 
مركبات الزئبق )أي املنتجات املضاف إليها الزئبق(، أمساء وأنواع الزئبق أو مركبات الزئبق، والصور، إذا كانت 

 متاحة؛
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املمارسات احلالية إلدارة الغطاء الصخري ونفاايت الصخور وخملفات التعدين خبالف التعدين  )ب(
ة( والنهج املختلفة للتعامل مع عتبات احلذر/املناولة اخلاصة، األويل للزئبق )مثاًل، القوانني واللوائح واملبادئ التوجيهي

 إن وجدت؛
 النفاايت؛لتحقق من عتبات يف اأساليب أخذ العينات والتحليل اليت قد تكون مفيدة  )ج(

تائج عمل فريق إىل األمانة أن تقدم إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث تقريرًا عن ن يطلب -5
 اخلرباء التقنيني؛

والبت يف اختاذ  أن يستعرض يف اجتماعه الثالث التقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء التقنيني، ريقر  -٦
 إجراءات أخرى.

 2/2-املقرر ا م مرفق

 2اليت ستحدد عمالا ابلفقرة الزئبق مشروع اختصاصات فريق اخلرباء التقنيني املعين بعتبات نفاايت 
 من االتفاقية 11من املادة 

 الوالية -أوالا 
فريق  2/2 م شأ مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه الثاين، مبوجب املقرر اأن -1

يف املناقشات املتعلقة بعتبات نفاايت الزئبق خالل فرتة ما بني االجتماعني املفضية إىل  خرباء تقنيني للمضي قدماً 
من االتفاقية، وطلب إىل األمانة الدعوة  11من املادة  2ألحكام الفقرة  االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف، وفقاً 

إىل الفريق  . وطلب أيضاً 2019كانون الثاين/يناير   15إىل تقدمي ترشيحات من األطراف ألعضاء الفريق حبلول 
 أن يعقد اجتماعه األول يف أقرب فرصة ممكنة بعد مؤمتر األطراف الثاين.

ل التالية، مع األخذ يف االعتبار العمل الذي قام به يف السابق وسترتكز مناقشات فريق اخلرباء على املسائ -2
 واالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف: 1/19-م اخلرباء يف العملية املفتوحة عماًل ابملقرر ا

درجة يف الفقرة العمل على زايدة توضيح وتنقيح تغطية كل فئة من فئات نفاايت الزئبق الثالث امل )أ(
 ؛11من املادة  2

، وكذلك 11)أ( من املادة  2وضع قائمة شاملة لنفاايت الزئبق اليت تندرج ضمن الفقرة الفرعية  )ب(
 ؛11)ب( و)ج( من املادة  2قائمة إرشادية بنفاايت الزئبق اليت قد تندرج ضمن الفقرتني الفرعيتني 

الزئبق اليت  القيام، على سبيل األولوية، بوضع هنج ومنهجيات ذات صلة لتحديد عتبات لنفاايت )ج(
، وإن أمكن، التوصية بعتبات حمددة هلذه النفاايت؛ وسيواصل 11)ج( من املادة  2تندرج ضمن الفقرة الفرعية 

)ب(  2)أ( و 2النظر يف مدى مالءمة عتبات فئات النفاايت اليت تندرج ضمن الفقرتني الفرعيتني  الفريق أيضاً 
 ؛11من املادة 

عتبات للغطاء الصخري ونفاايت الصخور وخملفات التعدين، هُنج لتحديد  وضعالعمل على  )د(
 ابستثناء املخلفات من التعدين األويل للزئبق، خالل فرتة ما بني االجتماعني، بوصف ذلك مسألة منفصلة ومغايرة.
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 العضوية -اثنياا 
مناطق يتكون الفريق الذي سينتخب رئيسيه املشاركني يف أول اجتماع له، من خرباء تقنيني ترشحهم  -3

األمم املتحدة اخلمس على النحو التايل: مخسة خرباء من الدول األفريقية، ومخسة خرباء من دول منطقة آسيا 
واحمليط اهلادئ، ومخسة خرباء من دول أورواب الشرقية، ومخسة خرباء من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

رى. وقبل االجتماع األول للفريق يوجه الفريق وأمانة الكارييب، ومخسة خرباء من دول أورواب الغربية ودول أخ
إىل  االتفاقية الدعوة إىل مثانية خرباء من قطاع الصناعة واجملتمع املدين للمشاركة بصفة مراقبني. ويدعو الفريق أيضاً 

نها عرب تقدمي إسهامات من اخلرباء العاملني مع اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص م
احلدود، واحلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية، والصناعة، ومنظمات اجملتمع املدين ملساعدته يف عمله حسب 

 االقتضاء.

 مؤهالت األعضاء واملراقبني املوصى هبا -اثلثاا 
 :يتعني أن يتميز األعضاء واملراقبون يف فريق اخلرباء التقنيني، على األقل أبحد املؤهالت التالية -4

خربة كبرية يف مسائل إدارة النفاايت والتخلص منها، مبا يف ذلك إدارة خمتلف أنواع النفاايت  (أ)
 )الصناعية واملنزلية والنفاايت اخلطرة(؛

خربة ذات صلة مبختلف هنج حتديد العتبات، مبا يف ذلك النهج القائمة على املخاطر، وكذلك  (ب)
 هنج أخرى حمتملة؛

 لبيئية والصحية للتعرض للزئبق؛خربة يف اآلاثر ا (ج)
للغطاء  سيما فيما يتعلق ابإلدارة السليمة بيئياً  يف جمال التعدين، وال وجتربةخربة تقنية ومعرفة  (د)

 الصخري ونفاايت الصخور وخملفات النفاايت.

 أعضاء املكتب -رابعاا 
 رئيسني مشاركني لتيسري االجتماع.خيتار فريق اخلرباء  -5

 األمانة -خامساا 
 تقدم أمانة االتفاقية الدعم اإلداري لفريق اخلرباء. -٦

 املسائل اإلدارية واإلجرائية -سادساا 
 ينطبق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، مع تعديل ما يلزم تعديله، على فريق اخلرباء. -٧

 االجتماعات -سابعاا 
ى األقل خالل فرتة ما بني لوجه مرة واحدة عل يعمل فريق اخلرباء ابلوسائل اإللكرتونية وجيتمع وجهاً  -8

 االجتماعني اليت تسبق االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف.

 اللغة -اثمناا 
  اإلجنليزية هي لغة عمل فريق اخلرباء التقنيني. اللغة تكون -9
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 : اإلطالقات2/3-م املقرر ا

 إن مؤمتر األطراف،
ات الزئبق إىل األراضي واملياه احلاجة إىل ضبط، وحيثما أمكن، خفض إطالقات الزئبق ومرك ب إذ يدرك

 ،ميناماات بشأن الزئبق تناوهلا أحكام أخرى من اتفاقيةمن مصادر اثبتة ذات صلة ال ت

أبنه يتعني على مؤمتر األطراف أن يعتمد، يف أقرب وقت ممكن عملياً، توجيهات تتعلق  وإذ يسلم أيضاً 
 ب إعداد قوائم اجلرد لإلطالقات من تلك املصادر،أبفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية وأبسالي

أنه يتعني على كل طرف أن حيدد فئات املصادر الثابتة ذات الصلة، يف موعد أقصاه  وإذ يدرك كذلك
 ،نسبة له، وبعد ذلك على حنو منتظمثالثة أعوام من اتريخ دخول االتفاقية حي ز النفاذ ابل

قائمة جرد لإلطالقات من املصادر ذات الصلة، وذلك يف يتعني على كل طرف أن يضع  أنهوإذ يدرك 
لنسبة له، وأن حيتفظ أقرب وقت ممكن عملياً ويف أجل أقصاه مخسة أعوام بعد اتريخ دخول االتفاقية حيِ ز النفاذ اب

 ،هبا بعد ذلك

علومات قابلة أبنه بغية تقييم فعالية االتفاقية مع مرور الوقت فإن من املهم احلصول على م وإذ يسلم أيضاً 
 يما يتعلق ابإلطالقات،للمقارنة ف

 ،أبن األطراف ستقدم تقارير عن مصادر إطالقاهتا ذات الصلة وعن تدابري للتحكم فيها وإذ يسلم كذلك
 ،21يف تقاريرها عمالً ابملادة 

هم أبنه من أجل مقارنة املعلومات املضمنة يف التقارير الوطنية عن اإلطالقات فإن من امل وإذ يسلم
 استخدام منهجيات موحدة ومعروفة إلعداد قوائم اجلرد،

 إنشاء فريق خرباء تقنيني يشكل من األطراف يف مناطق األمم املتحدة اخلمس، وفقاً  يقرر -1
لالختصاصات الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر، إلعداد مشروع توجيهات بشأن املنهجيات اخلاصة إبعداد قوائم 

 ر الثابتة اليت حيتمل أن تكون ذات صلة؛اجلرد لفئات املصاد
كانون الثاين/يناير   15إىل األمانة الدعوة إىل تقدمي ترشيحات من األطراف ألعضاء الفريق حبلول  يطلب

 فريق؛العرب مناطق األمم املتحدة اخلمس، ودعم عمل  2019
األول من خالل الوسائل  الفريق إىل أن يعمل، بغرض حتقيق الفعالية من حيث التكلفة، يف املقام يوجه

 اإللكرتونية، مبا يف ذلك احللقات الدراسية الشبكية؛
احلاجة إىل أن يعقد فريق اخلرباء و تركيبة يف اجتماعه الثالث يف مرة أخرى أن ينظر مؤمتر األطراف  يقرر

 ؛اً مباشر  اً اجتماع الفريق
رى صاحبة املصلحة إىل حتديد فئات إىل األمانة أن تدعو األطراف واجلهات املوقعة واجلهات األخ يطلب

 أعاله؛ 1املشار إليها يف الفقرة املصادر الثابتة احملتملة لإلطالقات لكي تدرج يف القائمة 
أعاله وأن تدرج يف التقرير  5املعلومات املشار إليها يف الفقرة  إىل األمانة أن جتمع يف تقريرٍ  يطلب أيضاً 

ددة يف مجلة واثئق من بينها ُعدة حتديد الزئبق املتسرِ ب وتقدير كميته الصادرة فئات املصادر الثابتة ذات الصلة احمل
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لعام  والتقييم العاملي املقبل للزئبقعن برانمج األمم املتحدة للبيئة، والتقييمات األولية مبوجب اتفاقية ميناماات، 
 ؛2018

 فريق لكي ينظر فيه وفقاً اله مع أعال ٦إىل األمانة أن تتبادل التقرير املذكور يف الفقرة  يطلب كذلك
 للجدول الزمين احملدد يف املرفق الثاين هلذا املقرر؛

فريق أن يقدم التقرير، مبا يف ذلك قائمة أبي فئات ملصادر إطالقات اثبتة هامة بشرية املنشأ الإىل  يطلب
لوضع مشروع توجيهات بشأن ، إىل جانب هيكل وخريطة طريق مقرتحة 9تتناوهلا أحكام االتفاقية عدا املادة  ال

 منهجيات إلعداد قوائم اجلرد اخلاصة به، لكي يعتمدها مؤمتر األطراف إن أمكن يف اجتماعه الثالث؛
فريق أن يضع مشروع توجيهات بشأن منهجيات موحدة ومعروفة إلعداد قوائم جرد الإىل  يطلب أيضاً 

عاله لكي يعتمدها مؤمتر األطراف إن أمكن يف اجتماعه أ ٧لمصادر املذكورة يف القائمة املشار إليها يف الفقرة ل
 الرابع؛

وضع توجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية صعيد أن يؤجل العمل على  يقرر
 شأن منهجيات إلعداد قوائم اجلرد.عداد مشروع التوجيهات بإإىل حني الفراغ من 

 2/3-ابملقرر ا م األولاملرفق 
اختصاصات فريق خرباء تقنيني معين ابلتوجيهات املتعلقة إبطالقات الزئبق سينشأ عمالا ابملادة  مشروع

 من االتفاقية ٩

 الوالية -أوالا 
، فريق خرباء تقنيني 2/3-م ا هأنشأ مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات يف اجتماعه الثاين، مبوجب مقرر  -1

 د يف املرفق الثاين هلذا املقرر.للجدول الزمين احملد ئبق، وفقاً للعمل على توجيهات تتعلق إبطالقات الز 
من املقرر  5املعلومات املشار إليها يف الفقرة  وسيأخذ فريق اخلرباء، كخطوة أوىل، يف االعتبار يف تقريرٍ  -2
 .2/3-م ا

ة بشرية املنشأ وسوف يعد فريق اخلرباء تقريرًا يشتمل على قائمة أبي فئات ملصادر إطالقات اثبتة هام -3
، إىل جانب هيكل وخريطة طريق مقرتحة لوضع مشروع توجيهات بشأن 9ال تتناوهلا أحكام االتفاقية عدا املادة 

 منهجيات إلعداد قوائم اجلرد اخلاصة به، لكي يعتمدها مؤمتر األطراف إن أمكن يف اجتماعه الثالث.
ات بشأن منهجيات موحدة ومعروفة إلعداد قوائم ويف اخلطوة التالية سيضع فريق اخلرباء مشروع توجيه -4

لكي يعتمدها مؤمتر األطراف إن  2/3-م من املقرر ا 8لمصادر املدرجة يف القائمة املشار إليها يف الفقرة لجرد 
 أمكن يف اجتماعه الرابع.

 العضوية -اثنياا 
من يعني مخسٌة منهم  ،اً تقني اً ري خبوعشرين حىت االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف، سيضم الفريق مخسة  -5

مناطق األمم املتحدة اخلمس. وقبل االجتماع األول للفريق، سيدعو الفريق واألمانة خرباء من كل منطقة من 
 ركة بصفة مراقبني، حسب االقتضاء.املنظمات ذات الصلة والصناعة واجملتمع املدين إىل املشا
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 مؤهالت األعضاء واملراقبني املوصى هبا -اثلثاا 
 يتعني أن يتميز األعضاء واملراقبون بواحد على األقل من املؤهالت التالية: -٦

ة ملصادر الزئبق )مثالً من الفئات الفرعية ذات الصل الكتلي/التوزان الكتلي للزئبق يفمعرفة التدفق  (أ)
 التقين يف/مع القطاعات ذات الصلة(؛ العمل

 وحساب االنبعااثت واإلطالقات؛اخلربة ذات الصلة ابلنهج املختلفة للرصد والقياس  (ب)
 الت إطالقات امللواثت وانتقاهلا؛املعرفة بسج (ج)
برانمج  اليت طورها اوقياس كمياهتالزئبق  إطالقاتحتديد  أدوات اخلربة أو التجربة يف استخدام عدة (د)

 األمم املتحدة للبيئة.

 أعضاء املكتب -رابعاا 
 اجتماعاته واألعمال األخرى.يسري سينتخب فريق اخلرباء الرئيسني املشاركني لت -٧

 األمانة -خامساا 
تقدم أمانة االتفاقية الدعم اإلداري لفريق اخلرباء. وسوف جتمع اإلفادات املقدمة الواردة ونتائج املشاورات  -8

 بشأن هذه املسألة.

 املسائل اإلدارية واإلجرائية -سادساا 
 يلزم تعديله، على فريق اخلرباء.ينطبق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، مع تعديل ما  -9

 االجتماعات وترتيبات العمل -سابعاا 
هبدف حتقيق فعالية الكلفة، سيعمل الفريق يف املقام األول عن طريق الوسائل اإللكرتونية، مبا يف ذلك  -10

 احللقات الدراسية الشبكية.
 .عقد اجتماعاً مباشراً إذا كان الفريق سي فيماسينظر مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث و  -11

 اللغة -اثمناا 
هي لغة عمل فريق اخلرباء. وسيرتجم مشروع التوجيهات املقدم للنظر فيه إىل مؤمتر األطراف  اإلجنليزيةاللغة  -12

 والتوجيهات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف إىل اللغات العربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية.
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 2/3-ملقرر ا ماب املرفق الثاين

 اجلدول الزمين ألنشطة فريق اخلرباء التقنيني املعين ابإلطالقات حىت االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف
 التوقيت النشاط

تعمم األمانة دعوًة إىل األطراف واجلهات املوقعة واجلهات األخرى صاحبة 
رج يف املصلحة لتحديد فئات املصادر الثابتة احملتملة لإلطالقات لكي تد

 .من هذا املقرر 1القائمة املشار إليها يف الفقرة 

 2018األول/ديسمرب  كانون

 2019الثاين/يناير  كانون إنشاء فريق اخلرباء
 2019آذار/مارس  .تتقاسم األمانة قائمة فئات املصادر الثابتة ونتائج الدعوة مع فريق اخلرباء

ية إلعداد أول مشروع لقائمة يعقد الفريق اجتماعه األول ابلوسائل اإللكرتون
أبي فئات ملصادر إطالقات اثبتة هامة بشرية املنشأ ال تتناوهلا أحكام 

، إىل جانب هيكل وخريطة طريق مقرتحة لوضع 9االتفاقية عدا املادة 
 .مشروع توجيهات بشأن منهجيات إلعداد قوائم اجلرد اخلاصة به

 2019نيسان/أبريل 

واجلهات املوقعة واجلهات األخرى صاحبة تدعو األمانة مجيع األطراف 
 .املصلحة إىل تقدمي تعليقات

 2019أاير/مايو 

 2019متوز/يوليه  .ضع مشروع التقريرتو األمانة جتمع 
 2019آب/أغسطس  ويوافق عليه.التقرير الفريق نقح ي

تقدمي تقرير الفريق، مبا يف ذلك قائمة أبي فئات ملصادر إطالقات اثبتة 
، وهيكل وخريطة 9املنشأ ال تتناوهلا أحكام االتفاقية عدا املادة هامة بشرية 

طريق مقرتحة يفضيان إىل وضع مشروع توجيهات بشأن منهجيات إلعداد 
 قوائم اجلرد اخلاصة به، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث.

 2019أيلول/سبتمرب 
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 فيذ واالمتثال التابعة التفاقية ميناماات بشأن الزئبق: النظام الداخلي للجنة التن2/4-املقرر ا م
 إن مؤمتر األطراف،

 من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، 15من املادة  5إىل الفقرة  يشريإذ 
 ،(1)يف تقرير جلنة التنفيذ واالمتثالوقد نظر 

 لجنة،الالعمل الذي تضطلع به  يالحظ مع التقديروإذ 
 لداخلي للجنة التنفيذ واالمتثال على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر.املوافقة على النظام ا يقرر

 2/4-املقرر ا م مرفق
 النظام الداخلي للجنة التنفيذ واالمتثال التابعة التفاقية ميناماات بشأن الزئبق

 مقدمة -أوالا 
 1املادة 

 ميناماات بشأن الزئبق.هذا النظام الداخلي على جلنة التنفيذ واالمتثال التابعة التفاقية ينطبق 
 2املادة 

 هذا النظام الداخلي:ألغراض 
 10اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، املعتمدة يف كوماموتو، الياابن، يف “ ةاالتفاقي” يُقصد بـــ )أ(

 ؛2013األول/أكتوبر  تشرين
 ؛اقيةمن االتف 2طرف على النحو احملدد يف الفقرة )ز( من املادة “ فالطر ”يُقصد بــــ  )ب(
 من االتفاقية؛ 23مؤمتر األطراف املنشأ مبوجب املادة “ مؤمتر األطراف”يُقصد بــــ  )ج(
 من االتفاقية؛ 15من املادة  1جلنة التنفيذ واالمتثال املنشأة عماًل ابلفقرة “ لجنةال”يُقصد بــــ  )د(
 ؛9و 8أي اجتماع للجنة يُعقد وفقاً للمادتني “ االجتماع”يُقصد بــــ  )ه(
 1للفقرة   وفقاً ، على التوايل، رئيس وانئب رئيس اللجنة املنتخبنْي “سانئب الرئي”و“ الرئيس” بــــيُقصد  )و(

 ؛4ادة املمن 
 ؛3عضو يف اللجنة منتخب أو بديل مرش ح وفقاً للمادة “ العضو”يُقصد بــــ  )ز(

 من االتفاقية؛ 24ادة من امل 1األمانة املنشأة مبوجب الفقرة “ األمانة’’يُقصد بــــ  )ح(
األعضاء احلاضرين يف االجتماع الذي جيري فيه “ األعضاء احلاضرين واملصو تني” يُقصد بــــ )ط(

التصويت ويدلون أبصواهتم إجيااًب أو سلباً. أما األعضاء الذين ميتنعون عن التصويت فُيعتربون غري مصوتني. 
أما . احلاضرين فعلياً “ ناحلاضري” ـــضور الشخصي، يُقصد بـوفيما يتعلق ابالجتماعات اليت تُعقد عن طريق احل

املشاركة من خالل “ اضريناحل” ــبـفيما يتعلق ابالجتماعات اليت تُعقد من خالل الوسائل اإللكرتونية، فُيقصد 
 إلكرتونية أخرى حسبما يتقرر. وسيلةالتداول عن بُعد، أو التداول ابلفيديو، أو 

                                                           
(1  )UNEP/MC/COP.2/11.املرفق األول ، 
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 العضوية -اثنياا 
 3دة املا

عضواً، ترشحهم األطراف وينتخبهم مؤمتر األطراف، مع إيالء املراعاة  15تتألف اللجنة من  - 1
 الواجبة للتمثيل اجلغرايف العادل استناداً إىل اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة.

 مناسباً يكون ألعضاء اللجنة اختصاص يف ميدان ذي صلة ابالتفاقية، وتعكس العضوية توازانً  - 2
 يف اخلربات.
يعمل أعضاء اللجنة األوائل من هناية االجتماع العادي األول ملؤمتر األطراف حىت هناية  - 3

 10االجتماع العادي الثالث ملؤمتر األطراف. ويعيد مؤمتر األطراف، يف اجتماعه العادي الثالث، انتخاب 
أعضاء جدد ملدتني. وينتخب مؤمتر األطراف،  5 أعضاء من بني أعضاء اللجنة األوائل ملدة واحدة، وينتخب

يف كل اجتماع عادي يُعقد بعد ذلك، أعضاًء جدداً ملدتني ليحلوا حمل األعضاء الذين توشك مدة عضويتهم 
 على االنتهاء.

تبدأ مدة عضو اللجنة بعد انتهاء االجتماع العادي ملؤمتر األطراف الذي انُتخب فيه العضو  - 4
االجتماع العادي الالحق ملؤمتر األطراف. ومدة العضوية هي الفرتة املمتدة من هناية اجتماع وتنتهي يف هناية 

 عادي ملؤمتر األطراف حىت هناية االجتماع العادي الالحق ملؤمتر األطراف.
 ال يعمل أي عضو ألكثر من مدتني متتاليتني. - 5
ر على إكمال مدة عضويته أو إذا استقال عضو يف اللجنة أو أصبح ألسباب أخرى غري قاد - ٦

أتدية مهامه، يسمي الطرف الذي رش ح ذلك العضو شخصًا آخر ليحل حمل العضو املذكور يف الفرتة املتبقية 
 من مدة عضويته.

 أعضاء املكتب -اثلثاا 
 4املادة 

خالل كل اجتماع للجنة يُعقد حبضور أعضائها شخصياً، يُنتخب رئيس وكذلك انئب للرئيس،  - 1
بصفة مقرر، من بني األعضاء احلاضرين يف االجتماع، مع إيالء املراعاة الواجبة للتمثيل اجلغرايف العادل  يعمل

 استناداً إىل اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة.
يبدأ أعضاء املكتب هؤالء مدة واليتهم عند اختتام االجتماع الذي انُتخبوا فيه ويبقون يف  - 2

 تام االجتماع الالحق للجنة.مناصبهم حىت اخت
 خيضع منصبا الرئيس وانئب الرئيس عادًة للتناوب بني اجملموعات اإلقليمية لألمم املتحدة. - 3

 5املادة 
يتوىل الرئيس، إضافة إىل ممارسة السلطات املخولة له يف مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي،  - 1

جتماع، وضمان التقي د أبحكام هذا النظام الداخلي، وإعطاء احلق إعالن افتتاح االجتماع واختتامه، ورائسة اال
يف الكالم، وطرح املسائل للتصويت، وإعالن القرارات. ويبْت الرئيس يف النقاط النظامية، وله، رهنًا أبحكام 

 هذا النظام الداخلي، السيطرة التامة على سري أعمال االجتماع وعلى حفظ النظام فيه.
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قرتح على اللجنة إقفال قائمة املتكلمني، وحتديد الوقت الذي ُيسمح به للمتكلمني للرئيس أن ي - 2
وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل متكلم أن يتكلم يف مسألة ما، وأتجيل املناقشة أو إقفال ابهبا، وتعليق جلسة 

 أو رفعها.
 يظل الرئيس، يف ممارسته مهام هذا املنصب، خاضعاً لسلطة اللجنة. - 3

 6ادة امل
إذا تغي ب الرئيس مؤقتًا عن اجتماع، أو عن أي جزء منه، فإنه يسمي انئب الرئيس ليتوىل  - 1

 مهام الرئيس.
لنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات، وعليه ما على الرئيس من  - 2

 واجبات.
 7املادة 

رى غري قادر على إكمال مدة شغله ملنصبه إذا استقال الرئيس أو انئب الرئيس أو أصبح ألسباب أخ
أو على أتدية مهام ذلك املنصب، تنتخب اللجنة، يف اجتماعها الالحق، رئيساً جديداً أو انئباً جديداً للرئيس 

 من بني أعضاء اللجنة.
 االجتماعات -رابعاا 

 8املادة 
اعات اللجنة. وتناقش اللجنة تتخذ األمانة، ابلتشاور مع الرئيس، الرتتيبات املناسبة لعقد اجتم - 1

 يف ختام كل اجتماع هلا موعد اجتماعها الالحق.
جيوز عقد االجتماعات من خالل الوسائل اإللكرتونية أو غريها إذا رأت اللجنة إمكانية معاجلة  - 2

 املسائل قيد املناقشة هبذه الطريقة.
 ٩املادة 

 كل فرتة من الفرتات الفاصلة بني تُعقد اجتماعات اللجنة شخصيًا مرة واحدة على األقل يف
 االجتماعات العادية ملؤمتر األطراف، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.

 10املادة 
خُتطر األمانة مجيع األعضاء مبواعيد كل اجتماع ومكان انعقاده قبل املوعد املقرر لبدء االجتماع  - 1

 على األقل. بستني يوماً املعين 
جتماع الالحق للجنة ومكان انعقاده على املوقع الشبكي التفاقية تعلن األمانة موعد اال - 2

 ميناماات.
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 املراقبون -خامساا 
 11املادة 

جيوز للجنة أن تدعو مراقبني حلضور اجتماعاهتا، أو أجزاء منها، إذا كانت املسائل اليت تنظر فيها 
أعضائها. وتوج ه األمانة الدعوات إىل  ذات صلة مباشرة هبؤالء املراقبني وإذا قررت ذلك أغلبية على األقل من

 املراقبني بناء على الطلب وابسم اللجنة. وتكون مشاركة املراقبني على نفقتهم اخلاصة.
 12املادة 

، ووكاالهتا املتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة املتحدة جيوز أن ميثل هؤالء املراقبون أي طرف، واألمم
من املادة  5 االتفاقية، وأي كيان يقوم بتشغيل اآللية املشار إليها يف الفقرةالذرية، وأي دولة ليست طرفًا يف 

، وكذلك أي هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غري حكومية، مؤهلة من االتفاقية 13
فرد لديه خربة  يف املسائل اليت تشملها االتفاقية ومتت املوافقة على حضورها اجتماعات مؤمتر األطراف، أو أي

 معينة ذات صلة ابملسائل قيد النظر.
 13املادة 

، 12تُبلغ األمانة اللجنة أبي طلبات حلضور االجتماع ترد من مراقبني على النحو احملدد يف املادة 
ادة . وخُتطر األمانة َمْن حيق هلم أن يكونوا مراقبني عماًل ابمل11إىل هؤالء املراقبني وفقًا للمادة ه دعوات وتوج  
 مبوعد االجتماع الالحق ومبكان انعقاده وذلك بواسطة إعالن يُنشر على املوقع الشبكي التفاقية ميناماات. 12

 14املادة 
عندما تنظر اللجنة يف مسألة على أساس تقرير حمدد يتصل ابمتثال طرف منفرد، يُدعى ذلك الطرف 

حضور هذه اجللسات، إال إذا وافقت اللجنة والطرف  للمشاركة يف نظر اللجنة يف املسألة. وال يتاح للمراقبني
 املعين على خالف ذلك.

 15املادة 
 ال ُيسمح جلميع املراقبني حبضور املداوالت اليت جتري إلعداد توصيات أو للتصويت على توصيات.

 جدول األعمال -سادساا 
 16املادة 

 اجتماع.تُعد األمانة، ابالتفاق مع الرئيس، جدول األعمال املؤقت لكل 
 17املادة 

 يتضمن جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع ما يلي، حسب االقتضاء:
من االتفاقية، مبا يف ذلك أي  15البنود الناشئة عن مهام اللجنة كما هي حمددة يف املادة  )أ(

 تقرير مقدم من طرف فيما يتعلق ابمتثاله يرد قبل أول يوم لالجتماع بثمانية أسابيع على األقل؛
 البنود اليت تقرَّر يف اجتماع سابق إدراجها؛ ()ب
 من هذا النظام الداخلي؛ 21البنود املشار إليها يف املادة  )ج(
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 برانمج عمل اللجنة، وكذلك أي بند يتعلق مبكان عقد اجتماعها الالحق، وموعده، ومدته؛ )د(
 .أي بند يقرتحه عضو وتتلقاه األمانة قبل تعميم جدول األعمال املؤقت )ه(

 18املادة 
يصدر ابللغة اإلنكليزية، لكل اجتماع، جدول األعمال املؤقت، مشفوعًا ابلواثئق الداعمة، وتوز عه 

 األمانة على األعضاء قبل افتتاح االجتماع أبربعة أسابيع على األقل.
 1٩املادة 

د إعداد جدول ُتدرج األمانة، ابالتفاق مع الرئيس، أي بند يقرتحه عضو وتكون األمانة قد تلقته بع
 األعمال املؤقت الجتماع، ولكن قبل افتتاح االجتماع، يف جدول أعمال مؤقت تكميلي.

 20املادة 
جيوز للجنة، عند إقرار جدول األعمال الجتماع، أن تقرر إضافة بنود أو حذفها أو إرجاءها أو 

 افتها إىل جدول األعمال.تعديلها. والبنود اليت تعتربها اللجنة عاجلة وهامة هي وحدها اليت جتوز إض
 21املادة 

أي بند يف جدول أعمال اجتماع ال يكتمل النظر فيه يف ذلك االجتماع، سُيدرج تلقائيًا يف جدول 
 األعمال املؤقت لالجتماع الالحق، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.

 األمانة -سابعاا 
 22املادة 

 هام ذلك املنصب يف مجيع اجتماعات اللجنة.ميارس رئيس األمانة، أو ممثل رئيس األمانة، م - 1
يتخذ رئيس األمانة الرتتيبات الالزمة لتوفري ما يلزم للجنة من موظفني وخدمات، يف حدود  - 2

املوارد املتاحة. ويدير رئيس األمانة ويوجه هؤالء املوظفني وهذه اخلدمات ويوفر الدعم واملشورة املناسبني لرئيس 
 اللجنة ولنائب رئيسها.

 23املادة 
إضافة إىل املهام احملددة يف مواضع أخرى من هذا النظام، تقوم األمانة، وفقًا هلذا النظام الداخلي، 

 يلي: مبا
اختاذ الرتتيبات الالزمة لتوفري الرتمجة الشفوية يف االجتماع، على النحو الذي قد يلزم مبوجب  )أ(

 ؛39املادة 
، واستنساخها 40راًي حسبما قد يلزم مبوجب املادة مْجع واثئق االجتماع، وترمجتها حتري )ب(

 وتوزيعها؛
 توزيع الواثئق الرمسية لالجتماع؛ )ج(
 اختاذ الرتتيبات الالزمة حلفظ واثئق االجتماع وصوهنا. )د(
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 تصريف األعمال -اثمناا 
 24املادة 

 عند حضور ال يُعلن الرئيس افتتاح جلسة من جلسات اجتماع للجنة أو يسمح ببدء املناقشة إال
 ثلث األعضاء على األقل. ويلزم حضور ثلثي األعضاء الختاذ أي قرار.

 25املادة 
ال جيوز ألحد أن يلقي كلمة أمام اجتماع دون احلصول مسبقًا على إذن من الرئيس. ويقوم  - 1

هم الرغبة يف ، بدعوة املتكلمني إىل إلقاء كلماهتم حسب ترتيب إبدائ2٧و 2٦الرئيس، رهنًا أبحكام املادتني 
 الكالم. وللرئيس أن ينب ه املتكلم إىل مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن املوضوع قيد املناقشة.

ُيسمح به لكل  للجنة أن حتدد، بناء على اقرتاح من الرئيس أو من أي عضو، الوقت الذي - 2
ل البت يف هذه املسألة، جيوز متكلم وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل متكلم أن يتكلم يف مسألة ما. وقب

لعضوين أن يتكلما يف أتييد اقرتاح وْضع هذه احلدود ولعضوين أن يتكلما يف معارضته. وإذا ُحددت مدة 
 املناقشة، وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص له، ينب هه الرئيس دون إبطاء إىل مراعاة النظام.

 26املادة 
امية، أثناء مناقشة أي مسألة، ويبت الرئيس فورًا يف هذه ألي عضو أن يثري يف أي وقت نقطة نظ

النقطة النظامية وفقًا ألحكام هذا النظام الداخلي. وألي عضو أن يطعن يف قرار الرئيس. وُيطرح الطعن 
للتصويت فوراً ويبقى قرار الرئيس قائماً ما مل تنقضه أغلبية األعضاء احلاضرين واملصوتني. وال جيوز للعضو الذي 

 تكلم يف نقطة نظامية أن يتكلم يف مضمون املسألة قيد املناقشة.ي
 27املادة 

، تكون لالقرتاحات اإلجرائية التالية األسبقية، حسب الرتتيب املبني 2٦رهنًا أبحكام املادة  - 1
 أدانه، على مجيع املقرتحات أو االقرتاحات اإلجرائية األخرى:

 تعليق اجللسة؛ )أ(
 رفع اجللسة؛ ()ب
 أتجيل مناقشة املسألة قيد البحث؛ )ج(
 إقفال ابب املناقشة بشأن املسألة قيد البحث. )د(

من  1إىل )د( من الفقرة الفقرات الفرعية )أ(  وارد يفال ُيسمح ابلكالم بشأن اقرتاح إجرائي  - 2
معارضنْي له، مث ُيطرح  هذه املادة إال ملقدمه ابإلضافة إىل متكلم واحد مؤيد لالقرتاح اإلجرائي ومتكلمنْي اثننْي 

 االقرتاح اإلجرائي للتصويت فوراً.
 التصويت -اتسعاا 

 28املادة 
 لكل عضو صوت واحد.
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 2٩املادة 
تبذل اللجنة كل جهد العتماد توصياهتا بتوافق اآلراء. وإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود الرامية إىل  - 1

هذه التوصيات، كمالذ أخري، أبغلبية ثالثة أرابع أصوات التوصل إىل توافق اآلراء ومل يتم التوصل إليه، تُعتمد 
 األعضاء احلاضرين واملصوتني، على أساس اكتمال نصاب قانوين وهو ثلثا عدد األعضاء.

تبذل اللجنة كل جهد للوصول إىل توافق اآلراء بشأن املسائل املتعلقة بتصريف أعماهلا. وإذا  - 2
ت يف هذه املسائل، كمالذ أخري، أبغلبية أصوات األعضاء احلاضرين مل يتسن التوصل إىل توافق اآلراء، يـُبَ 

 واملصوتني، على أساس اكتمال نصاب قانوين وهو ثلثا عدد األعضاء.
 30املادة 

إذا ُقدم مقرتحان أو أكثر فيما يتعلق مبسألة واحدة، جيري التصويت على املقرتحات حسب أسبقية 
ذا . وجيوز للجنة، بعد كل تصويت على مقرتح منها، أن تقرر ما إتقدميها، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك
 كانت ستصو ت على املقرتح الذي يليه.

 31املادة 
جيوز ألي عضو أن يطلب إجراء تصويت منفصل على أي جزء من مقرتح أو من تعديل على  - 1

على طلب التجزئة، أيذن  مقرتح. ويوافق الرئيس على الطلب ما مل يعرتض عضو على ذلك. وإذا أُثري اعرتاض
الرئيس لعضوين ابلكالم، أحدمها يف أتييد الطلب واآلخر يف معارضته، مث ُيطرح الطلب للتصويت فوراً. وللرئيس 

 أن حيدد املدة املسموح هبا لكل متكلم.
اء أو اعُتمد، ُتطرح أجزاء املقرتح أو أجز  من هذه املادة 1إذا قُبل الطلب املشار إليه يف الفقرة  - 2

وإذا رُفضت مجيع أجزاء منطوق املقرتح أو التعديل، تعديل على املقرتح اليت تُعتمد للتصويت عليها جمتمعة. ال
 يُعترب املقرتح أو التعديل مرفوضاً مبجموعه.

 32املادة 
يُعترب االقرتاح اإلجرائي تعدياًل على مقرتح إذا اقتصر على إضافٍة إىل ذلك املقرتح أو على حذف منه 

على تنقيح أجزاء منه. وجيري التصويت على تعديل قبل طرح املقرتح الذي يتعلق به للتصويت، وإذا اعُتمد أو 
 التعديل، جيري التصويت عندئذ على املقرتح املعدَّل.

 33املادة 
إذا اقرُتح تعديالن أو أكثر على مقرتح، تصو ت اللجنة أواًل على التعديل األبعد من حيث املوضوع 

ح األصلي، مث على التعديل األقل منه بُعداً، وهكذا دواليك، حىت ُتطرح مجيع التعديالت للتصويت. عن املقرت 
 ويبْت الرئيس يف ترتيب التصويت على التعديالت مبقتضى هذه املادة.

 34املادة 
جيري التصويت عادًة، ابستثناء االنتخاابت، برفع األيدي. بيد أنه إذا طلب، يف أي وقت، عضو 

 اقرتاع سري، تكون تلك هي طريقة التصويت على املسألة املعنية.إجراء 
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 35املادة 
بعد أن يعلن الرئيس بدء التصويت، ال جيوز ألي عضو أن يقطع التصويت إال إلاثرة نقطة نظامية 
تتعلق بعملية التصويت الفعلية. وللرئيس أن أيذن لألعضاء بتعليل تصويتهم، إما قبل التصويت أو بعده. 

يس أن حيدد الوقت املسموح به لإلدالء ببياانت تعليل التصويت هذه. وال أيذن الرئيس لصاحب مقرتح وللرئ
 إذا كان قد ُعد ل. أو تعديل على مقرتح أبن يعلل تصويته على مقرتحه أو على التعديل املقدم منه، إال

 االنتخاابت -اشراا ع
 36املادة 

 جتري مجيع االنتخاابت ابالقرتاع السري.
 37ادة امل

يف احلاالت اليت يُراد فيها انتخاب شخص واحد وال حيصل أي مرشح يف االقرتاع األول على  - 1
أغلبية األصوات املدىل هبا من األعضاء احلاضرين واملصوتني، جيري اقرتاع اثٍن يقتصر على املرشحنْي اللذين 

الثاين، يفصل الرئيس بني هذين حصال على أكرب عدد من األصوات. فإذا تساوت األصوات يف االقرتاع 
 املرشحني ابلقرعة.

يف حالة تعادل األصوات يف االقرتاع األول بني ثالثة مرشحني أو أكثر حاصلني على أكرب  - 2
عدد من األصوات، جيري اقرتاع اثٍن. فإذا تعادلت األصوات بني أكثر من مرشحنْي اثننْي، خيف ض العدد إىل 

 من هذه املادة. 1اع، القاصر عليهما، وفقاً لإلجراء املبني  يف الفقرة اثنني ابلقرعة ويستمر االقرت 
 اللغات -حادي عشر

 38املادة 
 تكون اللغة االنكليزية لغة عمل اللجنة.

 3٩املادة 
رتجم شفواًي أعمال جلسات اجتماعات اللجنة اليت يُنظر فيها يف تنفيذ و/أو امتثال طرف تُ  - 1

 املتحدة غري االنكليزية إىل االنكليزية إذا طلب الطرف املعين ذلك.معني من لغة رمسية لألمم 
ملمثل طرف أن يتكلم بلغة غري االنكليزية إذا تكف ل الطرف بتكاليف الرتمجة الشفوية إىل  - 2
 االنكليزية.

 40املادة 
 تُعد الواثئق الرمسية لالجتماعات ابللغة االنكليزية. - 1
من  15من املادة  4األطراف حسب الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة من الواردة تقارير التقدَّم  - 2

ند تقدميها بلغة رمسية لألمم املتحدة غري االنكليزية، االتفاقية إبحدى اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة. وع
 تتخذ األمانة الرتتيبات الالزمة لرتمجتها حتريرايً إىل اللغة االنكليزية قبل توزيعها.

 الرتتيبات الالزمة لرتمجة التقارير الوطنية، أو أجزاء منها، املقدمة إبحدى ضاً يخذ األمانة أتت - 3
اللغات الرمسية لألمم املتحدة غري االنكليزية إىل اللغة االنكليزية قبل توزيعها، مىت كان جيب أن تنظر اللجنة يف 
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من االتفاقية، أو مىت  15من املادة  4ب( من الفقرة إىل التقارير الوطنية، وفقاً للفقرة الفرعية ) مسائل استناداً 
كانت هذه التقارير الوطنية أو هذه األجزاء منها مطلوبة للنظر يف مسألة على أساس طلبات من مؤمتر 

 من االتفاقية. 15من املادة  4األطراف، وفقاً للفقرة الفرعية )ج( من الفقرة 
 التعديالت على النظام الداخلي -اثين عشر

 41ادة امل
جيوز تعديل هذا النظام الداخلي مبوافقة مؤمتر األطراف. وجيوز للجنة أن تقدم إىل مؤمتر األطراف 

 توصيات لتعديل هذا النظام الداخلي كي ينظر فيها ويوافق عليها.
 السلطة العليا لالتفاقية -عشراثلث 

 42املادة 
لداخلي وأي حكم من أحكام يف حالة نشوء أي تضارب بني أي حكم من أحكام هذا النظام ا

 االتفاقية، تكون الَغَلبة لالتفاقية.
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 ملؤمتر األطراف واالجتماعات الالحقة االجتماع الثالث موعد انعقادو  مكان: 2/5-ا ماملقرر 
 إن مؤمتر األطراف،

االجتماع العادي الثالث ملؤمتر األطراف سيعقد يف فإن عدم وجود عرض آخر، ، نظراً لأنه يقرر -1
 ؛2019تشرين الثاين/نوفمرب  29إىل  25يف يف الفرتة من جن

الستضافة االجتماع  الجتماع العادي الثالثوقت مناسب ل يفاألطراف إىل تقدمي عروض  يدعو -2
 االجتماعات العادية الالحقة؛ ، واالستمرار على هذا النحو فيما خيصالعادي الرابع ملؤمتر األطراف

 لعروض املقدمة عمالً ًا لأن يقدم، قبل كل اجتماع عادي، تقييم إىل األمني التنفيذي يطلب -3
 .من هذا املقرر، لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف 2ابلفقرة 
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 التخزين املؤقت السليم بيئياا للزئبق خبالف نفاايت الزئبق :2/6-م املقرر ا
 إن مؤمتر األطراف،

عن السليم بيئياً للزئبق خبالف نفاايت الزئبق  التخزين املؤقتابحلاجة إىل مساعدة األطراف يف  إذ يسلم
 ،طريق توفري مبادئ توجيهية

ويدعو  (2)املبادئ التوجيهية بشأن التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق خبالف نفاايت الزئبقيعتمد  -1
مركبات لزئبق و لقت التخزين املؤ أن يتم يف االعتبار عند االمتثال اللتزامها ابختاذ تدابري تكفل  أخذهااألطراف إىل 

 الستخدام مسموح به للطرف مبوجب االتفاقية بطريقة سليمة بيئياً؛املقررة الزئبق 

 تعكس أفضل تظلاملبادئ التوجيهية يف املستقبل للتأكد من أهنا  ه قد يتعني تنقيحأن الحظي -2
 .املمارسات

  

                                                           
املبادئ التوجيهية املنقحة الوارد مشروع املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين على أساس وضعت  (2)

املوقع اليت ميكن االطالع عليها يف ، UNEP/MC/COP.2/5/Rev.1 يف الوثيقة ، وهي مضمنةUNEP/MC/COP.2/5 يف الوثيقة
 .الشبكي التفاقية ميناماات بشأن الزئبق
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 ت ابزل وروتردام واستكهوملالتعاون بني أمانة اتفاقية ميناماات وأمانة اتفاقيا: 2/7-م املقرر ا
 إن مؤمتر األطراف،

من االتفاقية، اليت تنص على أن وظائف األمانة لالتفاقية يؤديها  24من املادة  3إىل الفقرة  إذ يشري
للبيئة املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة، وإذ يشري كذلك إىل أن املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة 

 األمانة التفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل، بوظائفلع أيضاً يضط
مع جيوز ملؤمتر األطراف، ابلتشاور  همن االتفاقية تنص على أن 24من املادة  4على أن الفقرة  وإذ يشدد

جمال املواد اهليئات الدولية املختصة، أن يدعم التعاون والتنسيق املعززين بني األمانة وأماانت االتفاقيات األخرى يف 
 الكيميائية والنفاايت، وكذلك املزيد من التوجيهات بشأن هذه املسألة،

الرتتيبات الذي قرر فيه مؤمتر األطراف أن يستعرض يف اجتماعه الثاين  1/11-م إىل املقرر اوإذ يشري 
اتفاقيات ابزل انة التنظيمية لألمانة، والطلب إىل األمانة أن تواصل التعاون والتنسيق حسب االقتضاء مع أم

الكاملة من التجارب وروتردام واستكهومل والوحدات ذات الصلة يف برانمج األمم املتحدة للبيئة من أجل االستفادة 
 واخلربات ذات الصلة،
تعزيز القرارات املتعاقبة ملؤمترات األطراف يف اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل اليت ترمي إىل  وإذ يالحظ

املستوايت، مبا والتنسيق مع أمانة اتفاقية ميناماات، وتعظيم االستخدام الفعال والناجع للموارد على مجيع التعاون 
األطراف ممواًل ابلكامل من جانب مؤمتر على أن يكون يف ذلك تقدمي أي دعم أبعمال األمانة قد يكون مطلوابً 

 يف اتفاقية ميناماات،
يواصل أتدية وظائف األمانة إىل املدير التنفيذي أن  مبوجبه لبذي طُ ال 2/1-م املقرر ا أيضاً وإذ يالحظ 

 ،لالتفاقية عن طريق أمانة اتفاقية ميناماات يقع مقرها يف جنيف
إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة، بصفته من يؤدي خدمات األمانة إىل  يطلب -1

 اتفاقية ميناماات، القيام مبا يلي:
الفعال أن يعظم، واضعاً يف اعتباره االستقاللية القانونية لألماانت ذات الصلة، االستخدام  (أ)

صلة مع اتفاقيات ابزل الذات  األمانة والناجع ملوارد اتفاقية ميناماات، مبا يف ذلك من خالل تبادل خدمات
الرتتيبات ذات الصلة يف أقرب فيذ وروتردام واستكهومل اليت يؤديها املدير التنفيذي، حسب االقتضاء، وتن

 ؛وقت ممكن عملياً 
األمني تقدمي اقرتاح عملي يـَُعد ابالشرتاك مع األمني التنفيذي التفاقية ميناماات وبدعم من  (ب)

بشأن إطار التنفيذي التفاقييت ابزل واستكهومل واجلزء التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة من اتفاقية روتردام، 
واملعلومات، واخلدمات تقر لتبادل اخلدمات ذات الصلة يف جماالت مثل خدمات املؤمترات، وإدارة املعرفة مس

وإعداد امليزانية، مبا يف ذلك اإلدارية وخدمات تكنولوجيا املعلومات، واملساعدة التقنية، واملشورة القانونية، 
 اعه الثالث؛اخليارات احملتملة، لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتم

عند  من هذا املقرر 1الفقرة  أيخذ يف االعتبارإىل األمني التنفيذي التفاقية ميناماات أن  يطلب -2
، مبا يف ذلك اخليارات ذات الصلة لكي ينظر فيها 2021-2020وامليزانية لفرتة السنتني إعداد برانمج العمل 

 مؤمتر األطراف؛
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ابزل وروتردام واستكهومل ومؤمترات األطراف يف بلغ أمانة اتفاقيات إىل املدير التنفيذي أن ييطلب  -3
ألمانة أنشئت ابلفعل أو جيري وضعها أو لذات صلة ، وأبية ترتيبات املقرراالتفاقيات، يف اجتماعهم املقبل، هبذا 

 نُظر فيها مبقتضى الفقرات أعاله؛
كهومل إىل النظر يف أن تعتمد، يف مؤمترات األطراف يف اتفاقيات ابزل وروتردام واست يدعو -4

 بشأن هذه املسألة.مناظرة  مقرراتاجتماعها القادم، 
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 ابلزئبق ومركبات الزئبق : التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة2/8-م املقرر ا

 مؤمتر األطراف،إن 
من ابلزئبق ومركبات الزئبق وثة للمواقع املل إىل مساعدة األطراف يف اإلدارة السليمة بيئياً  احلاجةإذ يدرك 

 ،توجيهات تقدميخالل 
 ،(3)املرشحني الذي أعدته األمانة ابلتشاور مع اخلرباء اتالتوجيهشروع مبوإذ حييط علماً 

مجيع األطراف اليت لديها خربة، وال سيما تلك اليت تواجه حتدايت يف معاجلة املواقع امللوثة  وإذ يشجع
 ،املسامهة يف وضع التوجيهات ىعل ،ابلزئبق ومركبات الزئبق

األطراف على التعاون يف وضع اسرتاتيجيات وتنفيذ أنشطة لتحديد املواقع امللوَّثة وتقييمها  وإذ يشجع
 ،إبصالحهاوحتديد أولوايهتا وإدارهتا والقيام، وفقاً للمقتضى، 

 إىل األمانة:يطلب  -1
، 2019شباط/فرباير  15حبلول  أن تدعو األطراف واجلهات صاحبة املصلحة إىل أن تقدم، )أ(

، على أن تلتمس بصفة خاصة (4(تعليقات ومعلومات إضافية الستكمال ومواصلة حتسني مشروع التوجيهات
 معلومات وتعليقات، مبا يف ذلك دراسات حالة، تتعلق مبا يلي:

طات احلاالت اخلاصة مبواقع ملوثة ابلزئبق اليت قد تواجهها األطراف، مثل وقف تشغيل حم ‘1’
إنتاج الكلور والقلوايت، ومعاجلة التلوث الناتج عن أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق 

 النطاق، وما إىل ذلك؛
الدور الذي تؤديه خمزوانت املواقع امللوثة يف االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة ابملواقع  ‘2’

 امللوثة؛
 ملواقع امللوثة استناداً إىل تقييم للمخاطر؛حتديد أولوايت الختاذ املزيد من اإلجراءات بشأن ا ‘3’
 العالقة بني سياسات املواقع امللوثة وسياسات التخطيط الستخدام األراضي؛ ‘4’
اإلجراءات احلالية املتعلقة بتحديد خصائص املواقع امللوثة، مبا يف ذلك هنج وتقنيات أخذ  ‘5’

 العينات والتحليل؛
املعتمدة والناشئة، مبا يف ذلك احلاالت اليت قد تكون النطاق احلايل لتقنيات اإلصالح  ‘٦’

 فيها تقنيات معينة مالئمة أو غري مالئمة، واملزااي البيئية والعوائق والتكاليف؛
 االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والثقافية أثناء إصالح املواقع امللوثة؛ ‘٧’
اء القدرات من أجل حتديد املواقع معلومات عن النهج املتبعة يف متويل العمل بشأن بن ‘8’

 امللوثة وتقييمها وإصالحها وإدارة خماطرها، مبا يف ذلك أطر التمويل احمللي؛

                                                           
(3)  UNEP/MC/COP.2/7املرفق الثاين ،. 
(4 )UNEP/MC/COP.2/7املرفق الثاين ،. 
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)أ( أعاله وإاتحتها  1للفقرة  أن جتمع املعلومات اليت تقدمها األطراف وأصحاب املصلحة وفقاً  )ب(
 على املوقع الشبكي لالتفاقية؛

بتوافر املوارد مع مراعاة  ، بدعم من خبري خارجي ورهناً 2019آذار/مارس  31أن تعد، حبلول  )ج(
 )أ( أعاله: 1للفقرة  املعلومات املقدمة وفقاً 

تقدم املشورة و مشروع توجيهات منقحة بشأن إدارة املواقع امللوثة، تصاغ بلغة غري إلزامية،  ‘1’
ز بني ف، ومتي ِ العامة إىل األطراف مع األخذ يف االعتبار تنوع الظروف الوطنية لألطرا

 ؛املواقع امللوثة ومواقع التعدين اليت تدار بطريقة سليمة بيئياً 
إىل فريق اخلرباء  هذه الواثئق تقدمأن و  مشروع إطار وشجرة قرارات إلدارة املواقع امللوثة؛ ‘2’

 ، وإىل األطراف وأصحاب املصلحة للتعليق عليها؛1/20-م للمقرر ا املرشحني وفقاً 
، مع األخذ يف االعتبار 2019أاير/مايو  31نقيح مشروع التوجيهات، حىت أن تواصل ت )د(

 أدانه، لكي ينظر فيه املؤمتر يف اجتماعه الثالث؛ 2ابلفقرة  التعليقات املقدمة عمالً 
، ويدعو األطراف وأصحاب املصلحة، 1/20-م للمقرر ا إىل فريق اخلرباء املرشحني وفقاً  يطلب -2

، التعليقات بشأن مشروع التوجيهات املنقحة ومشروع 2019نيسان/أبريل  30ل ستعرض وتقدم، حبلو أن تإىل 
 )ج( أعاله. 1للفقرة  اإلطار وشجرة القرارات إلدارة املواقع امللوثة اليت تعدها األمانة وفقاً 
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 املنسقالنظام رموز : 2/٩-املقرر ا م

 إن مؤمتر األطراف،
قد ميثل لتوصيف السلع األساسية وترميزها سق انتام املأبن حتسني البياانت اليت ينتجها النظ إذ يقر

وقد يشجع على  21من االتفاقية، وحتسني تقدمي التقارير الوطنية مبوجب املادة  4وسيلة لتيسري تنفيذ املادة 
 حتسني االتصال بني الشركاء التجاريني،

شراكة جمال ق اليت وضعها سانتالدراسة االستقصائية بشأن مبادرة النظام امل وإذ أيخذ يف االعتبار
 املنتجات يف الشراكة العاملية للزئبق التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة،الزئبق يف 

 إىل األمانة، ابلتعاون مع شراكة املنتجات وابلتشاور مع املنظمات املعنية، القيام مبا يلي:يطلب 
بشأن النظام املنسق اليت أعدهتا شراكة أن تقرتح آخذة يف االعتبار نتائج الدراسة االستقصائية  )أ(

املنتجات يف الشراكة العاملية للزئبق التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة، هُنُجًا للرموز اجلمركية من أجل تعريف 
، ومتييز املنتجات اليت ال يضاف إليها الزئبق واملنتجات اليت يضاف إليها الزئبق املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 ؛مبا يف ذلك النُـُهج الرامية إىل املواءمة فيما بينها إن أمكن
أن تعمم على األطراف واجلهات األخرى صاحبة املصلحة مشروع تقرير للحصول على  )ب(

 ؛2019التعليقات عليه حبلول أاير/مايو 
 أن تتلقى التعليقات الواردة من األطراف واجلهات األخرى صاحبة املصلحة بشأن مشروع )ج(
 ؛2019آب/أغسطس  1التقرير حىت 
 للفقرة الفرعية )ج( أعاله؛ أن تنقح مشروع التقرير، آخذة يف االعتبار التعليقات الواردة وفقاً  )د(
 أن تقدم التقرير إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث للنظر فيه. )هـ(
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 تقييم الفعالية :2/10-املقرر ا م
 إن مؤمتر األطراف،

أن تقييم الفعالية هو تقييم للفعالية الشاملة لالتفاقية على الصعيد العاملي على أساس  دإذ يعيد أتكي
 (،1أهداف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق )املادة 

 ،(5)ابلتقرير الذي أعده فريق اخلرباء التقين املخصص املعين بتقييم الفعالية وإذ يعرتف مع التقدير
خلرباء التقين املخصص يشري إىل وجود برامج رصد قائمة ميكن أن أن مشروع تقرير فريق ا وإذ يالحظ

من االتفاقية، اليت  19تسهم يف تقييم الفعالية، وأن برامج الرصد هذه ميكن زايدة تعزيزها انطالقًا من روح املادة 
 تشجع األطراف على التعاون يف وضع وحتسني الرصد اإليضاحي واملمثل للمناطق اجلغرافية،

إىل أن هناك ثغرات كبرية يف البياانت يف خمتلف مناطق  كذلكأن مشروع التقرير يشري   ظ أيضاً وإذ يالح
 ،العامل، وأن سدها من خالل برامج الرصد القائمة أو اجلديدة سيسهم يف تقييم الفعالية

ة ملعاجلة املسائل الوارد 1/9-اختصاصات فريق اخلرباء التقين املخصص الواردة يف املقرر ا م ميدد -1
 يف املرفق األول هلذا املقرر؛

 مشروع خريطة الطريق املبني يف املرفق الثاين هلذا املقرر؛  يعتمد -2
 إىل فريق اخلرباء التقين املخصص وضع اختصاصات لرتتيبات رصد على الصعيد العاملي؛  يطلب -3
إىل األطراف واحلكومات األخرى واملنظمات ذات الصلة مواصلة تقدمي معلومات عن  يطلب -4

 رامج الرصد لديها إىل األمانة حبلول االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف؛ ب
 إىل األمانة أن تدعم العمل املبني يف املرفقني األول والثاين هلذا املقرر؛ يطلب -5
إىل فريق اخلرباء التقين املخصص تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث عن  يطلب -٦

 ر تقييم االتفاقية، مبا يف ذلك الرتتيبات اخلاصة ابلرصد؛التقدم احملرز يف صقل إطا
مرفق البيئة العاملية إىل أن ينظر، يف إطار واليته ويف إطار التوجيهات اليت قدمها مؤمتر  يدعو -٧

مجع البياانت األساسية وتيسري اإلدخال املستدام للمعلومات  على صعيداألطراف، يف دعم األطراف املؤهلة 
د على كل من الصعيد احمللي ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي من أجل املسامهة يف تقييم الفعالية، املتعلقة ابلرص

 مبا يتماشى مع توجيهات املرفق.

 2/10-املرفق األول ابملقرر ا م

 (6)االختصاصات املعدلة لفريق اخلرباء التقين املخصص املعين بتقييم الفعالية
 الوالية املعدلة -أوالا 

 التايل: للمخطط وفقا .8INF//2UNEP/MC/COP الوثيقة وضع املخصص التقين اخلرباء فريق يواصل -1

                                                           
(5)  UNEP/MC/COP.2/INF/8. 
 ما مل ينص على خالف ذلك. 1/9-ردة يف املقرر ا مُتطبق االختصاصات الوا  (٦)
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 تنفيذي موجز )أ(
 مقدمة )ب(
 الفعالية تقييم إطار وصف )ج(
 للتقييم املقرتحان الزمين واجلدول املنهجية )د(
 وجدت إن الدراسة، من املزيد تتطلب اليت سائلامل )هـ(
 وجدت إن الرصد، عن تقنية معلومات األول: املرفق )و(
 الفعالية تقييم جلنة اختصاصات مشروع الثاين: املرفق )ز(
 .العاملية الرصد ترتيبات اختصاصات مشروع الثالث: املرفق )ح(

 يلي: مبا املخصص التقين اخلرباء فريق سيقوم الفعالية، تقييم إبطار يتعلق وفيما -2
 التفصيلية العملية يف حدة على مادة كل  ميناماات، اتفاقية هدف إىل استناداً  ويقيم، يستعرض )أ(

 مصادر عن التفاصيل من املزيد ويقدم ؛.8INF//2UNEP/MC/COP الوثيقة من 4 اجلدول يف النتائج ومؤشرات
 واجلدوى العملي والطابع التكلفة حيث من الفعالية مراعاة مع املؤشرات، هذه عن األساسية والبياانت املعلومات

 هبا؛ املوصى للمؤشرات مفصلة منطقية ساً سأ يقدم األساس، هذا وعلى واالستدامة؛
 واألهداف الرقابة بتدابري يتعلق فيما سيما ال رصد، بياانت تتطلب اليت هبا املوصى املؤشرات حيدد )ب(

 االتفاقية؛ مواد يف الواردة
 بشكل االتفاقية لفعالية متكاملة صورة تقدمي هبدف هبا املوصى املؤشرات لدمج منهجية يضع )ج(

 شاملة(؛ أو جممعة مؤشرات استخدام طريق عن )مثالً  عام
 للفعالية، تقييم ألول الزمين واجلدول هبا املوصى الفعالية تقييم جلنة اختصاصات مشروع يعدل )د(

 الفقرة. هذه يف املبينة العملية نتائج أساس على االقتضاء، عند
  يلي: مبا املخصص التقين اخلرباء فريق يقوم ابلرصد، يتعلق وفيما -3

 حيدد ما يلي: )أ(
اليت من شأهنا أن تكون أكثر فعالية يف  (8)القابلة للمقارنة (٧)فئات بياانت رصد املتاحة ‘1’

توفري معلومات عن االجتاهات العاملية )مع التمييز بني هذه البياانت والبياانت اليت قد 
 وطنية و/أو اإلقليمية(؛تكون مفيدة يف توجيه السياسات احمللية و/أو ال

بياانت الرصد يف اهلواء واملاء والكائنات احلية والبشر اليت ميكن أن تستخدم يف تقييم  ‘2’
 األثر املرتتب على مستوايت واجتاهات الزئبق؛

                                                           
 املستقبل. يف جتمع اليت والبياانت حالياً  املتاحة البياانت تشمل املتاحة البياانت  (٧)
 ابستخدام للمقارنة قابلة البياانت جعل أيضاً  وميكن مماثلة. منهجيات ابستخدام مجعها عند للمقارنة قابلة البياانت تكون  (8)

 ومعروفة. موحدة علمية منهجيات
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خبالف االنبعااثت واإلطالقات البشرية  ،قدرات وقيود البياانت احملددة، مع مراعاة اآلاثر ‘3’
 االجتاهات املكانية والزمانية؛على هذه  ،املنشأ

من املادة  2يقيم إىل مدى تليب املعلومات املستعرضة احتياجات الرصد املنصوص عليها يف الفقرة  )ب(
عن  من االتفاقية، وحيدد الثغرات الرئيسية اليت ميكن أن تؤثر يف إمكانية استخدام البياانت املتاحة، فضالً  22

 عزيز قابلية املعلومات للمقارنة واكتماهلا؛إبراز اخليارات أو التوصيات لت
وبغية سد الثغرات يف بياانت الرصد ذات الصلة على الصعيد العاملي، فيما خيص اخليارات  )ج(

والتوصيات املذكورة يف الفقرة الفرعية السابقة، يقارن فعاليتها من حيث التكلفة وطابعها العملي وجدواها 
 والقدرات اإلقليمية على حتديد الفرص املتاحة لتحسني الرصد يف املستقبل؛واستدامتها وتغطيتها العاملية، 

حيدد إمكاانت النمذجة املتاحة لتقييم التغريات يف مستوايت الزئبق العاملية داخل األوساط  )د(
 املختلفة وعربها؛

استخدامها  وحيدد، على أساس تلك اخليارات، مصادر البياانت اليت ميكن املتاحةيدرس اخليارات  )هـ(
 لوضع خط أساس لبياانت الرصد؛

يقدم املدخالت التقنية األخرى واملعلومات الالزمة ملعاجلة أي مسائل رصد إضافية قد جيري  )و(
 حتديدها أثناء وضع إطار التقييم؛

 الرصد العاملية، مبا يف ذلك وضع توجيهات للرصد. ترتيباتمشروع اختصاصات  )ز(
 العضوية املعدلة -اثنياا 

 جيوز الفعالية، تقييم جمال يف املخصص التقين اخلرباء فريق قدرات زايدة يف األطراف مؤمتر لرغبة نظراً  -4
 ذلك. خالف املرشِ حة املناطق تقرر مل ما العمل يف االستمرار الفريق ألعضاء

 ،األصلية الشعوب ومنظمات املدين، اجملتمع من خرباء 10 إىل يصل ما مشاركة إىل الفريق وسيدعو -5
 بصفة للبيئة املتحدة األمم لربانمج التابعة العاملية الزئبق وشراكة الصناعة، وقطاع الدولية، احلكومية واملنظمات

 يف الصلة ذات للخربات األولوية إعطاء مع أعاله، املذكورة الفئات بني املراقبني مشاركة موازنة وستجري مراقبني.
 الفعالية. تقييم جمال

 ملعدلةاملؤهالت ا -اثلثاا 
 التالية إىل: املؤهالتتضاف  -٦

 األمم فريق حددها اليت التقييم أطر يف خربة )ج(: اثلثاً  الفرع ،1/9-م ا ابملقرر الثاين املرفق )أ(
 التابعة اإلمنائية املساعدة جلنة حددته الذي النحو على وتقييمها املشاريع إدارة رصد يف أو ابلتقييم، املعين املتحدة
  والتنمية؛ االقتصادي التعاون ملنظمة

 أو اإليكولوجي النظام بعمليات صلة ذات خربة )أ(: اثلثاً  الفرع ،1/9-م ا ابملقرر الثاين املرفق )ب(
 التخصصات. املتعدد األثر تقييم ويف ،البيئة حبالة السيناريوهات على القائم األمد الطويل التنبؤ يف خربة
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 2/10-املرفق الثاين ابملقرر ا م
ريطة الطريق إلعداد تقرير من جانب فريق اخلرباء التقين املخصص لتقييم الفعالية إىل مشروع خ

 االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف
 اإلطار الزمين النشاط

إىل العضوية واملؤهالت املعدلة على النحو  تشكيل فريق اخلرباء التقين املخصص استناداً 
 2/10-املبني يف املرفق األول ابملقرر ا م

 2018األول/ديسمرب  انونك

األمانة أن تعد، ابلتعاون مع الرئيسني املشاركني لفريق اخلرباء التقين  إىلالطلب 
املخصص، جدول أعمال االجتماع وواثئق املعلومات األساسية، وأن جتري مناقشات 

 حتضريية

 2019الثاين/يناير  كانون

مع  قدمي معلومات وتعليقات متشياً الطلب إىل فريق اخلرباء التقين املخصص واملراقبني ت
 الوالية املنقحة لكي جتمعها األمانة

 2019حبلول آذار/مارس 

 2019نيسان/أبريل  عقد اجتماع مباشر لفريق اخلرباء التقين املخصص

 2019متوز/يوليه  -أاير/مايو وضع مشروع التقرير املنقح 

منتصف  -طس آب/أغس مشروع تقرير منقح مفتوح للتعليقات من األطراف
 2019أيلول/سبتمرب 

 2019أيلول/سبتمرب  مواصلة تنقيح التقرير

 2019األول/أكتوبر  تشرين إاتحة التقرير النهائي لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث
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 : بناء القدرات واملساعدة الِتقنية ونقل التكنولوجيا14: املادة 2/11-املقرر ا م

 ف،إن مؤمتر األطرا
بشأن بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا التفاقية ميناماات  1/21-إىل املقرر ا م إذ يشري

بشأن الزئبق، حيث أن من املسلم به أن بعض املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة تطور ابلفعل مشاريع 
 وأنشطة تتعلق مبسائل الزئبق، 

عتبارها من األدوات الرئيسية لتعزيز تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات فضالً أمهية املراكز اب وإذ يؤكد
عن دعم اجلهود الوطنية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال من أجل تنفيذ اتفاقيات 

 جمموعة املواد الكيميائية والنفاايت،
طورها بعض املراكز اإلقليمية والتنسيقية التابعة التفاقية ابزل بشأن الدور الكبري لألنشطة اليت ت وإذ يربز

التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة فيما 
وفق ما يتبني ملعلومات، يتعلق مبسائل الزئبق واملشاريع واألنشطة يف جمال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا ونشر ا

 ،1/21-ملعلومات اليت مجعتها األمانة مبوجب املقرر ا ما من

الرتتيبات الرمسية بني املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية وأمانة اتفاقيات ابزل وروتردام  وإذ أيخذ يف االعتبار
 واستكهومل،
الرتتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية  إىل أمانة اتفاقية ميناماات أن جتمع املعلومات املقدمة من يطلب -1

والوطنية القائمة عن بناء القدرات واملساعدة التقنية فيها لدعم األطراف يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب اتفاقية ميناماات، 
 ويطلب أيضاً إىل األمانة أن تقدم تقريراً عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث؛

ة، حسب االقتضاء، ابلرتتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، مبا على أمهية االستعان يشدد -2
 14يف ذلك املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة، يف تنفيذ بناء القدرات واملساعدة التقنية مبا يتوافق مع املادة 

 من االتفاقية.
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 201٩عام : معلومات مستكملة عن ميزانية 2/12-املقرر ا م

 ،ر األطرافإن مؤمت
-2018بشأن برانمج عمل األمانة وامليزانية املقرتحة لفرتة السنتني  1/15-م املقرر ا إىلإذ يشري 

2019، 
مليون فرنك  1ابملسامهة السنوية اليت قدمتها سويسرا، البلد املضيف لألمانة، واليت بلغت  وإذ يرحب

يف املائة إىل الصندوق االستئماين  40العام ويف املائة إىل الصندوق االستئماين  ٦0سويسري، وزعت بنسبة 
 اخلاص مع حتديد أولوية استخدامها لغرض دعم مشاركة ممثلي البلدان النامية يف اجتماعات مؤمتر األطراف،

 ملسامهات اليت دفعتها األطراف إىل الصندوق االستئماين العام،اب حييط علماً وإذ 
قد أنشئ يف  لالتفاقية يف الصندوق االستئماين العام كاملال أن احتياطي رأس املال العامل يالحظوإذ 

 ،2018عام 
ابملسامهات والتعهدات املالية اليت قدمها االحتاد األورويب والسويد وسويسرا وفرنسا  وإذ يعرتف مع التقدير

 والفلبني وفنلندا والنرويج والنمسا والياابن إىل الصندوق االستئماين اخلاص،
 وسويسرا ابملسامهات والتعهدات املالية اليت قدمتها أملانيا والدامنرك والسويد التقدير وإذ يعرتف أيضاً مع

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج والنمسا وهولندا والوالايت املتحدة األمريكية إىل 
 الصندوق االستئماين احملدد،

-2020، إلعداد ميزانية لفرتة السنتني 1/15-ي يف املقرر ا مطلبه إىل األمني التنفيذ إىلوإذ يشري 
 .2019لينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث يف العام  2021

 أوالا 
 الصندوق االستئماين العام التفاقية ميناماات بشأن الزئبق

والنفقات  2018ابملعلومات املستكملة اليت قدمها األمني التنفيذي عن أنشطة العام  حييط علماً  - 1
من خالل الصندوق االستئماين العام، على النحو الوارد يف مذكرة األمانة بشأن برانمج  2018املتوقعة للعام 

، وحييط (10)2018، وكذلك ابلتقرير عن أنشطة األمانة يف العام (9)2019-2018العمل وامليزانية لفرتة السنتني 
وابملعلومات اإلضافية املقدمة يف  2019ة للميزانية املعتمدة لعام بتحديث تقديرات التكاليف املقرتح أيضاً  علماً 

 ؛(11)برانمج العمل وامليزانية صحائف وقائع أنشطة
، عند االقتضاء، على االستفادة من الرصيد النقدي املتاح يف الصندوق ةالتنفيذي ةاألمين يشجع - 2

من امليزانية لتغطية تكاليف املوظفني، شريطة عدم ، مببلغ ال يفوق املوارد املتاحة 2019 يف عام االستئماين العام
تعزيز التنفيذ املبكر والفعال لالتفاقية، مبا يف ل، العاملاحتياطي رأس املال إىل أقل من اخنفاض الرصيد النقدي 

قوم هبا املدير يمع اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل، اليت  ذات الصلةاألمانة خدمات ذلك عن طريق تبادل 
 ؛2/٧-ما مع املقرر  نفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة حسب االقتضاء ومتشياً الت

                                                           
(9 ) UNEP/MC/COP.2/18. 
(10  )UNEP/MC/COP.2/17.املرفق ، 
(11 ) UNEP/MC/COP.2/INF/9. 
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دوالرًا من  4 080 3٧4البالغة  2019 لعامحتديث ميزانية الصندوق االستئماين العام  يعتمد - 3
 دوالرات الوالايت املتحدة؛

ام مبلغ سحب من الفائض املتاح للصندوق االستئماين العن تأب ةالتنفيذي ةلألمين أيذن - 4
 ؛2019يف عام  دوالرات الوالايت املتحدةدوالر من  23٧ 300

، على النحو الوارد يف 2019اجلدول اإلرشادي لالشرتاكات املقررة لتوزيع النفقات للعام  يعتمد - 5
عديل اجلدول ، وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، بتةالتنفيذي ةمن هذا املقرَّر، وأيذن لألمين 2اجلدول 

 ؛2019كانون الثاين/يناير   1ليشمل مجيع األطراف اليت تدخل االتفاقية حيِ ز النفاذ ابلنسبة هلا حبلول 
كانون   1املسامهات إىل الصندوق االستئماين العام حبلول من املنتظر أن تدفع إىل أن  يشري - ٦

فوراً ، ويطلب إىل األطراف أن تسدد اشرتاكاهتا الثاين/يناير من السنة اليت تدرج فيها تلك املسامهات يف امليزانية
 لتمكني األمانة من االضطالع بعملها؛ وابلكامل

 اثنياا 
 الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية ميناماات بشأن الزئبق

والنفقات  2018ابملعلومات املستكملة اليت قدمها األمني التنفيذي عن أنشطة العام  حييط علماً  - ٧
من خالل الصندوق االستئماين اخلاص، على النحو الوارد يف مذكرة األمانة بشأن برانمج  2018املتوقعة للعام 

 ، وحييط علماً 2018، وكذلك ابلتقرير عن أنشطة األمانة يف العام 2019-2018العمل وامليزانية لفرتة السنتني 
إلضافية املقدمة يف صفيحة تفاصيل وابملعلومات ا 2019بتحديث تقديرات التكاليف املقرتحة مليزانية العام  أيضاً 

 برانمج العمل وامليزانية؛
 4 014 890مببلغ  2019تحديث ميزانية الصندوق االستئماين اخلاص لعام ب حييط علماً أيضاً  - 8

 دوالراً من دوالرات الوالايت املتحدة؛
يام إىل األطراف، ويدعو غري األطراف يف االتفاقية واجلهات األخرى القادرة على الق يطلب - 9

تفاقية االبذلك، إىل املسامهة يف الصندوق االستئماين اخلاص لدعم أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية ألمانة 
 من االتفاقية؛ 14وفقاً للمادة 

 ات خمصصةمسامهتقدمي غري األطراف يف االتفاقية واجلهات األخرى القادرة إىل و األطراف  يدعو - 10
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة من أجل دعم مشاركة ممثلي البلدان النامية الصندوق االستئماين اخلاص،  إىل

 يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية؛ انتقالية
 اثلثاا 

 الصندوق االستئماين احملدد التفاقية ميناماات بشأن الزئبق
قدرات واملساعدة التقنية وعن ابلتقرير الشامل عن الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء ال اً حييط علم - 11

 ؛(12)الصندوق االستئماين احملدد لتلك األنشطة

                                                           
(12  )UNEP/MC/COP.2/9. 
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األطراف وغري األطراف يف االتفاقية وغريها من اجلهات القادرة على القيام بذلك، إىل  يدعو - 12
من  13املسامهة يف الصندوق االستئماين احملدد من أجل دعم أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية وفقاً للمادة 

 االتفاقية؛
 رابعاا 

 2021-2020األعمال التحضريية لفرتة السنتني 
لكي ينظر فيها مؤمتر  2021-2020إىل األمني التنفيذي أن يعد ميزانية لفرتة السنتني  يطلب - 13

مع توضيح املبادئ الرئيسية، واالفرتاضات، واالسرتاتيجية الربانجمية ، 2019، يف عام الثالثاألطراف يف اجتماعه 
، امليزانيةأنشطة حسب مصنفًة يت تستند إليها امليزانية، وعرض النفقات لفرتة السنتني املعنية يف شكل برانجمي و ال

 ؛املدرج يف امليزانية للنشاطصحيفة وقائع ب كل نشاطعلى أن يدعم  
 التنفيذي، عند إعداد امليزانيات وبرانمج العمل لفرتة السنتني األمنيإىل  يطلب أيضاً  - 14

 ، أن يقدم سيناريوهني:2020-2021
 ابألرقام االمسية؛ 2019سيناريو يبقي على امليزانية التشغيلية عند مستوى عام  )أ(

سيناريو يعكس التغيريات اليت يتعني إدخاهلا على السيناريو املذكور أعاله لكي يليب  )ب(
 االحتياجات والتكاليف املتوقعة أو الوفورات املتصلة هبا؛

ني التنفيذي أن أيخذ يف االعتبار عند إعداد برانمج العمل وامليزانية للفرتة األم إىل يطلب كذلك - 15
ترتيبات تبادل اخلدمات ذات الصلة واملقرتحات العملية اليت قدمها املدير التنفيذي لربانمج األمم  2020-2021

مع األمني التنفيذي التفاقية  واليت أعدت ابالشرتاك ،املتحدة للبيئة هبدف أداء خدمات األمانة إىل اتفاقية ميناماات
ميناماات وبدعم من األمني التنفيذي التفاقييت ابزل واستكهومل وجزء اتفاقية روتردام التابع لربانمج األمم املتحدة 

 ؛2/٧-من املقرر ا م 2بشأن إطار مستقر لتبادل اخلدمات ذات الصلة عماًل ابلفقرة  ،للبيئة
لنظام املايل، ويطلب إىل األمني التنفيذي اإلقرار على الفور من ا 5املادة  من ٧إىل الفقرة  يشري - 1٦

ابستالم مجيع التربعات املعلنة واملسامهات وإخطار األطراف بذلك عن طريق نشره على املوقع الشبكي لالتفاقية 
دمي إىل األمني التنفيذي تق معلومات مستكملة عن حالة التعهدات املالية واملسامهات املدفوعة، ويطلب أيضاً 

 معلومات مفصلة ومستكملة عن اإليرادات والنفقات الفعلية للصناديق االستئمانية الثالثة؛
على ضرورة التأكد من أن مقرتحات امليزانيات واقعية ومتثل األولوايت املتفق عليها جلميع  يشدد - 1٧

 ذلك االشرتاكات؛ األطراف من أجل املساعدة على ضمان استدامة واستقرار الصندوق والرصيد النقدي، مبا يف
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 1اجلدول 
اليت استكملها مؤمتر األطراف  201٩ميزانية الصندوق االستئماين العام والصندوق االستئماين اخلاص لعام 

 يف اجتماعه الثاين
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

  
 2019امليزانية املعتمدة لعام 

من جانب مؤمتر األطراف يف 
 اجتماعه األول

ة املستكملة لعام امليزانية املعتمد
من جانب مؤمتر  2019

   األطراف يف اجتماعه الثاين
الصندوق 
االستئماين 
 العام

الصندوق 
االستئماين 
 اخلاص

الصندوق 
االستئماين 
 العام

الصندوق 
االستئماين 
 اخلاص

 املؤمترات واالجتماعات -ألف
 االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف -1

 - - - - االجتماع الثاين 1-1
 - - - -  االجتماعات التحضريية اإلقليمية 1-2
أفرقة اخلرباء احملددة الوقت العاملة فيما بني الدورات املكلفة من  1-3

 جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعيه األول والثاين 
000 105  -  - - 

 - 85 000  - فريق اخلرباء املعين بتقييم الفعالية
 - 85 000   لزئبقفريق اخلرباء املعين بنفاايت ا

   170 000  - 105 000 اجملموع الفرعي
 االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف -2

  ٦40 000 840 000  ٦40 000  840 000 االجتماع الثالث -2-1
  535 000 -  535 000  - االجتماعات التحضريية اإلقليمية -2-2

 1 175 000 840 000 1 175 000 840 000 اجملموع الفرعي
 مكتب مؤمتر األطراف -3

 -  50 000  -  25 000 اجتماعات املكتب -3-1
 - 50 000  - 25 000 اجملموع الفرعي

 جلنة التنفيذ واالمتثال -4
 -  30 000  -  30 000 اجتماع اللجنة  -4-1

التكاليف املرتبطة ابألعمال اليت حددهتا اللجنة، مثل ترمجة 
  االجتماع، إذا اقتضى األمر والرتمجة الشفوية يف الطلبات

- - 000 20 - 

 -  50 000  -  30 000 اجملموع الفرعي
 1 175 000 1 110 000 1 175 000 1 000 000 (اجملموع )ألف

 التقنيةبناء القدرات واملساعدة  -ابء
 ةبرانمج اتفاقية ميناماات لبناء القدرات واملساعدة التقين -5

 3٦0 000 -  3٦0 000  - األنشطة الشاملة 5-1
  - -   - -  تقييم األثر 5-2
 ٦0 000 -  ٦0 000 -  األدوات واملنهجيات 5-3
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 2019امليزانية املعتمدة لعام 

من جانب مؤمتر األطراف يف 
 اجتماعه األول

ة املستكملة لعام امليزانية املعتمد
من جانب مؤمتر  2019

   األطراف يف اجتماعه الثاين
الصندوق 
االستئماين 
 العام

الصندوق 
االستئماين 
 اخلاص

الصندوق 
االستئماين 
 العام

الصندوق 
االستئماين 
 اخلاص

  - -  -  -  تقييم االحتياجات 5-4
  ٦00 000 -   ٦00 000 -  أنشطة حمددة لتنمية القدرات  5-5
  9٦0 000 -   9٦0 000 -  أنشطة بناء القدرات عند الطلب ٦-5

  1 ٩80 000 -   1 ٩80 000 -  (اجملموع )ابء
 والتقنيةاألنشطة العلمية  -جيم

 مينامااتالدعم العلمي للدول األطراف يف اتفاقية  -6
  238 000 -   - -  الدعم العلمي للدول األطراف يف االتفاقية 1-٦

 10 000 - - - اخلدمات االستشارية الالزمة لدعم العمل بشأن املواقع امللوثة
  248 000  - -  -  فرعياجملموع ال

 تقييم الفعالية وخطة الرصد العاملية -7
  -  - -   - تقييم الفعالية وخطة الرصد العاملية 1-٧

  -  - -   - اجملموع الفرعي
 تقدمي التقارير الوطنية يف إطار اتفاقية ميناماات -8

  -  30 000 -   30 000 تقدمي التقارير الوطنية يف إطار اتفاقية ميناماات 8-1
  -  30 000 -   30 000 اجملموع الفرعي
 248 000 30 000 -  30 000 (اجملموع )جيم

 إدارة املعارف واملعلومات، والتوعية -دال
 املنشورات -٩

  -  30 000 -   30 000 املنشورات -9-1
  -  30 000 -   30 000 اجملموع الفرعي

 لعامةاالتصاالت والتواصل والتوعية ا -10
  -  150 000 -   50 000 االتصاالت والتواصل والتوعية العامة 10-1

  -  150 000 -   50 000 اجملموع الفرعي
  -  180 000 -   80 000 اجملموع )دال(

 اإلدارة عموماا  -هاء
 التوجيه التنفيذي واإلدارة -11

  -  1 930 950 -   1 930 950 اإلدارة عموماً  11-1
  -  150 000 -   150 000 فر املوظفنيس -11-2

  - 2 080 ٩50 -  2 080 ٩50 اجملموع الفرعي
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 2019امليزانية املعتمدة لعام 

من جانب مؤمتر األطراف يف 
 اجتماعه األول

ة املستكملة لعام امليزانية املعتمد
من جانب مؤمتر  2019

   األطراف يف اجتماعه الثاين
الصندوق 
االستئماين 
 العام

الصندوق 
االستئماين 
 اخلاص

الصندوق 
االستئماين 
 العام

الصندوق 
االستئماين 
 اخلاص

 التعاون والتنسيق الدوليان -12
التعاون بشأن جدول أعمال أوسع نطاقاً للتنمية املستدامة  12-1

 والبيئة
-   - -  -  

  -  - -   - التعاون داخل جمموعة املواد الكيميائية والنفاايت 12-2
  -  - -   - أوجه التعاون والتنسيق األخرى 12-3

  -  - -   - اجملموع الفرعي
 املوارد واآللية املالية  -13

  -  - -   - اآللية املالية 13-1
  -  - -   - املوارد املالية -13-2

  -  - -   - اجملموع الفرعي
  - 2 080 ٩50 -  2 080 ٩50 اجملموع )هاء(

 القانونية واألنشطة املتعلقة ابلسياسات األنشطة -واو
 األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة ابلسياسات  -14

  150 000   -   - األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة ابلسياسات  -14-1
 150 000  - -   - (اجملموع )واو

 صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة هبا -زاي
 اخلدمات املتعلقة هباصيانة املكاتب و  -15

  -  1٦0 000 -   1٦0 000 صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة هبا -15-1
  - 160 000 -  160 000 اجملموع الفرعي

 خدمات تكنولوجيا املعلومات -16
  -  50 000 -   50 000 خدمات تكنولوجيا املعلومات -1-1٦

  -  50 000 -   50 000 اجملموع الفرعي
  -  210 000 -   210 000 وع )زاي(اجملم

 املوارد املطلوبة جلميع األنشطة
  3 553 000 3 610 ٩50  3 155 000  3 400 ٩50 اجملموع )من ألف إىل زاي(، ابستثناء تكاليف دعم الربانمج

 4٦1 890  4٦9 424  410 150  442 124 تكاليف دعم الربامج
 4 014 8٩0 4 080 374 3 565 150 3 843 074 ليف دعم الربامجاجملموع )من ألف إىل زاي(، شامالا تكا

 - 237 300 - - املطبقة 2018وفورات العام 
 4 014 8٩0 3 843 074 3 565 150 3 843 074 201٩اجملموع لعام 

 7 857 ٩64 7 408 224 201٩جمموع املوارد لعام 
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 2اجلدول 
 )أ(201٩عام ملسامهات  شرتاكات يف الصندوق االستئماين العاماالجدول 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 الطرف
جدول 

املقررة  االشرتاكات
 لألمم املتحدة
 )نسبة مئوية(

جدول اتفاقية ميناماات 
يف املائة وقاعدة  22بسقف 

 )نسبة مئوية( يف املائة 0,010

املسامهة 
اليت ستغطيها 
األطراف لعام 
2019 

 أفريقيا اجملموعة اجملموع
 329 0,010 0,003 نبن 1 1
 ٦19 0,19 0,014 بوتسواان 2 2
 329 0,010 0,004 بوركينا فاسو 3 3
 329 0,010 0,005 تشاد 4 4
 329 0,010 0,001 جيبويت 5 5
 329 0,010 0,002 إسواتيين ٦ ٦
 ٧52 0,023 0,01٧ غابونال ٧ ٧
 329 0,010 0,001 غامبيا 8 8
 ٧0٧ 0,022 0,01٦ غاان 9 9

 329 0,010 0,002 ينياغ 10 10
 329 0,010 0,001 ليسوتو 11 11
 329 0,010 0,003 مدغشقر 12 12
 329 0,010 0,003 مايل 13 13
 329 0,010 0,002 موريتانيا 14 14
 530 0,01٦ 0,012 موريشيوس 15 15
 442 0,013 0,010 انميبيا 1٦ 1٦
 329 0,010 0,002 النيجر 1٧ 1٧

 9 329 0,281 0,209 نيجرياي 18 18
 329 0,010 0,002 رواندا 19 19
 329 0,010 0,001 سان تومي وبرينسييب 20 20
 329 0,010 0,005 السنغال 21 21
 329 0,010 0,001 سيشيل 22 22
 329 0,010 0,001 سرياليون 23 23
 329 0,010 0,001 توغو 24 24
 329 0,010 0,00٧ زامبيا 25 25

 واحمليط اهلادئ آسيا اجملموعة اجملموع
 329 0,010 0,00٦ أفغانستان 1 2٦
350 159 10.٦48 ٧.921 الصني 2 2٧  
 32 580 0.991 0.٧3٧ اهلند 3 28
 280 22 0.٦٧٧ 0.504 إندونيسيا 4 29

-إيران )مجهورية 5 30
 821 20 0.٦33 0.4٧1 اإلسالمية(

 918 42٧ 13.012 9.٦80 الياابن ٦ 31
 884 0.02٧ 0.020 األردن ٧ 32
 329 0.010 0.001 كرييباس 8 33
12 599 0.383 0.285 الكويت 9 34  
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 الطرف
جدول 

املقررة  االشرتاكات
 لألمم املتحدة
 )نسبة مئوية(

جدول اتفاقية ميناماات 
يف املائة وقاعدة  22بسقف 

 )نسبة مئوية( يف املائة 0,010

املسامهة 
اليت ستغطيها 
األطراف لعام 
2019 

مجهورية الو  10 35
 329 0.010 0.003 الدميقراطية الشعبية

 033 2 0.0٦2 0.04٦ لبنان 11 3٦
 329 0.010 0.005 منغوليا 12 3٧
 329 0.010 0.001 ابالو 13 38
 329 0.010 0.001 ساموا 14 39
 ٧٦0 19 0.٦01 0.44٧ رةسنغافو  15 40
 3٧0 1 0.042 0.031 سري النكا 1٦ 41
 0٦1 1 0.032 0.024 اجلمهورية العربية السورية 1٧ 42
 8٦4 12 0.391 0.291 اتيلند 18 43
2٦ ٧01 0.812 0.٦04 اإلمارات العربية املتحدة 19 44  
2 5٦4 0.0٧8 0.058 فييت انم 20 45  

 يةأورواب الشرق اجملموعة اجملموع
 329 0.010 0.00٦ أرمينيا 1 4٦
 989 1 0.0٦0 0.045 بلغاراي 2 4٧
4 3٦٧ 0.133 0.099 كرواتيا 3 48  
 20٧ 15 0.4٦2 0.344 تشيكيا 4 49
 ٦80 1 0.051 0.038 إستونيا 5 50
 11٧ ٧ 0.21٦ 0.1٦1 هنغاراي ٦ 51
 210 2 0.0٦٧ 0.050 التفيا ٧ 52
 183 3 0.09٧ 0.0٧2 ليتوانيا 8 53
 329 0.010 0.004 مجهورية مولدوفا 9 54
 134 8 0.24٧ 0.184 رومانيا 10 55
 0٧3 ٧ 0.215 0.1٦0 سلوفاكيا 11 5٦
 ٧13 3 0.113 0.084 سلوفينيا 12 5٧

 أمريكا الالتينية والكارييب اجملموعة اجملموع
 329 0.010 0.002 أنتيغوا وبربودا 1 58
243 39 1.199 0.892 األرجنتني 2 59  

املتعددة -بوليفيا )دولة 3 ٦0
 530 0.01٦ 0.012 القوميات(

 001 1٦9 5.139 3.823 الربازيل 4 ٦1
 ٦38 1٧ 0.53٦ 0.399 شيلي 5 ٦2
 0٧8 2 0.0٦3 0.04٧ كوستاريكا ٦ ٦3
 8٧3 2 0.08٧ 0.0٦5 كواب ٧ ٦4
 033 2 0.0٦2 0.04٦ اجلمهورية الدومينيكية 8 ٦5
2 9٦2 0.090 0.0٦٧ إكوادور 9 ٦٦  
 ٦19 0.019 0.014 السلفادور 10 ٦٧
 329 0.010 0.002 غياان 11 ٦8
 329 0.010 0.008 هندوراس 12 ٦9
 329 0.010 0.009 جامايكا 13 ٧0



UNEP/MC/COP.2/19 

73 

 الطرف
جدول 

املقررة  االشرتاكات
 لألمم املتحدة
 )نسبة مئوية(

جدول اتفاقية ميناماات 
يف املائة وقاعدة  22بسقف 

 )نسبة مئوية( يف املائة 0,010

املسامهة 
اليت ستغطيها 
األطراف لعام 
2019 

٦3 43٦ 1.929 1.435 املكسيك 14 ٧1  
 329 0.010 0.004 نيكاراغوا 15 ٧2
1 503 0.04٦ 0.034 بنما 1٦ ٧3  
 ٦19 0.019 0.014 ابراغواي 1٧ ٧4
٦ 012 0.183 0.13٦ بريو 18 ٧5  
 329 0.010 0.001 سانت كيتس ونيفس 19 ٧٦
 329 0.010 0.00٦ سورينام 20 ٧٧
3 492 0.10٦ 0.0٧9 أوروغواي 21 ٧8  

 دول أورواب الغربية ودول أخرى اجملموعة اجملموع
 829 31 0.9٦8 0.٧20 النمسا 1 ٧9
 123 39 1.190 0.885 بلجيكا 2 80
 12٧ 129 3.92٦ 2.921 نداك 3 81
 81٧ 25 0.٧58 0.584 الدامنرك 4 82
 215 82 2.500 2.500 االحتاد األورويب 5 83
 158 20 0.٦13 0.45٦ فنلندا ٦ 84
 ٧99 214 ٦.532 4.859 فرنسا ٧ 85
 435 282 8.588 ٦.389 أملانيا 8 8٦
 01٧ 1 0.031 0.023 آيسلندا 9 8٧
 329 0.010 0.00٧ ليختنشتاين 10 88
 829 2 0.08٦ 0.0٦4 لكسمربغ 11 89
 ٧0٧ 0.022 0.01٦ مالطة 12 90
 442 0.013 0.010 موانكو 13 91
 514 ٦5 1.992 1.482 هولندا 14 92
 531 3٧ 1.141 0.849 النرويج 15 93
 329 1٧ 0.52٧ 0.392 الربتغال 1٦ 94
 2٦1 42 1.285 0.95٦ السويد 1٧ 95
 395 50 1.532 1.140 )ب(سويسرا 18 9٦

9٧ 19 
املتحدة لربيطانيا  اململكة

العظمى وأيرلندا 
 الشمالية

4.4٦3 5.999 19٧ 293 

٧23 492 22.000 22 الوالايت املتحدة األمريكية 20 98  
 3 288 5٩٩ 100,00  اجملموع الكلي

 .2019ثاين/يناير كانون ال  1حبلول تفاقية االألطراف يف قائمة اهذا إىل  يستند جدول املسامهات  )أ(
 تشمل مسامهة البلد املضيف سويسرا مسامهات البلد يف الصندوق االستئماين العام اليت ترد هنا للعلم.  )ب(
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 2/12-مرفق املقرر ا م

 بشأن الزئبق املخطط التنظيمي ألمانة اتفاقية ميناماات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (1-األمني التنفيذي )مد

 كبري موظفي
 (5-التنسيق والسياسات )ف

ون الربامج والشؤون القانونية موظف لشؤ 
 (3-)ف

 موظف برامج
 لبناء القدرات واملساعدة التقنية

 (4-)ف

 موظف برامج
 (4-للعلوم والتكنولوجيا )ف

 (5-مساعد إلدارة الربامج )خ ع

(5-مساعد مايل* )خ ع (3-موظف إداري* )ف  

 مساعد لشؤون اإلعالم
 (5-)خ ع

 موظف برامج
 (3-)ف لالتصال وإدارة املعارف

 (4-ع)خ  فريق مساعد (4-ع)خ  فريق مساعد

 كبري موظفي إدارة الربامج**
 (5-)ف

 الوظائف اليت تدعمها موارد دعم الربامج.  *
 الوظائف اليت تدعمها املسامهات الطوعية.  **
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 املرفق الثاين

 ه يف، الذي وضعالربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنيةبشأن : 1/6-املقرر ا م
 *(2018صيغته النهائية مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين )تشرين الثاين/نوفمرب 

 األطراف، مؤمتر إن
 األطراف ملساعدة مالية آلية مبوجبها أُنشئت اليت الزئبق، بشأن ميناماات اتفاقية من 13 املادة إىل يشري إذ

 اآللية أن وإىل االتفاقية، مبوجب التزاماهتا تنفيذ على انتقالية مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت واألطراف النامية البلدان من
 التقنية، املساعدة وتقدمي القدرات بناء لدعم حمدداً  دولياً  وبرانجماً  العاملية، البيئة ملرفق االستئماين الصندوق تضم

 عن الصادرة اخلتامية الوثيقة يف الوارد املالية، ابلرتتيبات املتعلق القرار من ٦ الفقرة إىل أيضاً  يشري وإذ
 إىل فيه املؤمتر طلب والذي ،“(2 املقرر” ابسم يعرف )الذي الزئبق، بشأن ميناماات التفاقية التابع املفوضني مؤمتر
 املضيفة املؤسسة بشأن مقرتحاً  تعد أن’’و الزئبق بشأن نياً قانو  ملزماً  صكاً  تضع أن الدولية احلكومية التفاوض جلنة

 اشتغال بشأن توجيهات إىل ابإلضافة املضيفة، املؤسسة مع ضرورية ترتيبات أي يتضمن احملدد، الدويل للربانمج
 ،‘‘األول اجتماعه خالل األطراف، مؤمتر فيه ينظر لكي ومدته، الربانمج ذلك

 ؛13 املادة من 9 الفقرة يف إليها املشار املضيفة املؤسسة للبيئة املتحدة األمم برانمج يقدم أن يقرر -1
 الربانمج لذلك بعمليات املتعلقة التوجيهات عن فضالً  الضرورية، االستضافة ترتيبات على يوافق -2

 الثاين املرفق يف املبينة احملدد الدويل الربانمج واختصاصات املقرر، هلذا األول املرفق يف الوارد النحو على ومدته،
 املقرر؛ هلذا

 الدويل للربانمج استئمانياً  صندوقاً  ينشئ أن للبيئة املتحدة األمم لربانمج التنفيذي املدير إىل يطلب -3
 احملدد؛

 النحو على اإلدارة ترتيبات تنفيذ للبيئة املتحدة األمم لربانمج التنفيذي املدير إىل أيضاً  يطلب -4
 رر.املق هذا مرفقي يف الوارد

 1/6-املرفق األول للمقرر ا م
لدعم بناء القدرات واملساعدة ترتيبات االستضافة، والتوجيهات املتعلقة بعمليات الربانمج الدويل احملدد 

 ومدتهالتقنية 
 ترتيبات اإلدارة للربانمج الدويل احملدد -ألف 

انمج الدويل احملدد بتخصيص املوارد التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة الدعم اإلداري للرب  املديريقدم  -1
 .(1)البشرية وغريها من املوارد عن طريق أمانة اتفاقية ميناماات

األطراف جملس إدارة للربانمج الدويل احملدد يتوىل اإلشراف على توجيهاته وتنفيذها، مبا يف  مؤمترينشئ  -2
 ذلك اختاذ القرارات املتعلقة ابملشاريع وإدارة املشاريع.

                                                           
 هذا املقرر مل حيرر بشكل رمسي.  *
 (  دون املساس مبا يتم اختاذه من قرار بشأن استضافة أمانة اتفاقية ميناماات.1)
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 توجيهات املتعلقة ابلربانمج الدويل احملددال -ابء
 النطاق -1

 من )ب( ٦ للفقرة وفقاً  التقنية املساعدة وتقدمي القدرات بناء دعم إىل احملدد الدويل الربانمج يهدف -3
 .13 املادة

 يف نفذت اليت القدرات وبناء التقنية املساعدة بتقدمي املتعلقة األنشطة يف والتداخل االزدواجية جتنب ينبغي -4
 .14 ابملادة عمالً  ميناماات اتفاقية أمانة تنفذها اليت وتلك احملدد، الدويل الربانمج إطار

 األهلية -2
 يف املوارد على للحصول مؤهلة انتقالية مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت واألطراف النامية البلدان من األطراف -5

 احلسبان يف احملدد الدويل الربانمج أيخذ أن وينبغي االتفاقية. نم 13 املادة من 5 للفقرة وفقاً  املالية، اآللية إطار
 منواً، البلدان وأقل النامية الصغرية اجلزرية الدول من لألطراف اخلاصة والظروف احملددة االحتياجات كامل  بشكل

 .13 املادة من 4 للفقرة وفقاً 
 اليت األنشطة بعض يف املشاركة كنهامي ولكن التمويل، طلبات لتقدمي مؤهلة ليست األطراف غري البلدان -٦

 .(2)حدة على حالة كل  أساس على وذلك األطراف، أحد من دعوة على بناء احملدد الدويل الربانمج ينفذها
 اجلهات أو اإلجناز أو التنفيذ وكاالت مشاركة يف املؤهلة األطراف تنظر أن ميكن املشاريع، عرض لدى -٧

 يف التحكم بشأن ابزل التفاقية اإلقليمية ودون اإلقليمية واملراكز كوميةاحل غري املنظمات مثل األخرى، الفاعلة
 الثابتة. العضوية امللواثت بشأن استكهومل واتفاقية احلدود عرب منها والتخلص اخلطرة النفاايت نقل

 العمليات -3
 له: وينبغي يلي. مبا عملياته يف احملدد الدويل الربانمج يسرتشد -8

 والتنفيذ الوطنية والسيطرة الوطنية األولوايت االعتبار يف أيخذ وأن توجهه، يف قطرايً  يكون أن )أ( 
 االتفاقية؛ مبوجب لاللتزامات املستدام

 والدعم القدرات بناء لتوفري األخرى القائمة الرتتيبات مع االزدواجية ويتجنب التكامل يكفل أن )ب( 
 لتنفيذ الوطين الصعيد على املؤسسات تعزيز دعم أجل من اص،اخل والربانمج العاملية البيئة مرفق مع خاصة التقين،
 آفات ومبيدات كيميائية  مواد على علم عن املسبقة املوافقة إجراء بتطبيق املتعلقة روتردام واتفاقية ابزل، اتفاقية
 الدولية لإلدارة يجياالسرتات والنهج ميناماات، واتفاقية استكهومل، واتفاقية الدولية، التجارة يف متداولة خطرة معينة

 القائمة؛ األخرى املساعدة أطر عن فضالً  الكيميائية، للمواد
 بوسائل واإلقليمي الوطين املستويني على يشارك وأن املستفادة الدروس إىل عمله يف يستند أن )ج( 

 اجلنوب؛ بلدان بني التعاون تشجيع منها
 صلته حيث من والنفاايت الكيميائية للمواد مةالسلي اإلدارة لتمويل املتكامل النهج مع يتسق أن )د( 

 االتفاقية. بتنفيذ

                                                           
 يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف. وفق الصياغة النهائية(  2)
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 املوارد -4
 عريضة طائفة وُتشجَّع واخلربات. والعينية املالية املسامهات احملدد الدويل ابلربانمج اخلاصة املوارد تشمل -9

 على القدرة لديها اليت ميناماات اتفاقية يف األطراف مجيع ذلك ويشمل ابملوارد. املسامهات تقدمي على اجلهات من
 واملؤسسات اخلاص، والقطاع احلكومات ذلك يف مبا املعنية، املصلحة صاحبة اجلهات من وغريها املسامهة،

 يف الفاعلة اجلهات من ذلك وغري األكادميية واألوساط الدولية، احلكومية واملنظمات احلكومية غري واملنظمات
 املدين. اجملتمع

 بغرض إدارته، جملس مع ابلتشاور احملدد، الدويل للربانمج املوارد لتعبئة اسرتاتيجية ةاألمان تضع أن وينبغي -10
 جماالت يف املستفادة الدروس على ابالعتماد وذلك املاحنني، من واسعة طائفة واجتذاب االتفاقية هدف إجناز

 العينية، املوارد ذلك يف مبا املوارد، من االستفادة إىل هتدف اليت النهج االسرتاتيجية تشمل أن وينبغي أخرى.
 الدول. غري من الفاعلة اجلهات من والواردة

 األخرى واملبادرات الربامج مع تنسيقه خالل من احملدد الدويل للربانمج للموارد أخرى مصادر توفري وميكن -11
 ذلك: يف مبا الصلة ذات

 ذلك؛ أمكن كلما  شرتكةامل املنافع لتحقيق سعياً  القائمة واملبادرات الربامج مع الروابط )أ( 
 من املستفادة الدروس على بناء االقتضاء حسب منها واالستفادة والتعاون الشراكات تشجيع )ب( 

 األخرى. االتفاقيات
 املدة -جيم

 سنوات عشر ملدة الدعم على احلصول وطلبات التربعات لتلقي مفتوحاً  احملدد الدويل الربانمج يكون -12
 سبع يتجاوز ال مبا الفرتة هذه متديد يقرر أن األطراف ملؤمتر وجيوز االستئماين. صندوقه ءإنشا اتريخ من اعتباراً 

 ميناماات. اتفاقية من 13 املادة من 11 للفقرة وفقاً  املالية اآللية استعراض عملية اعتباره يف آخذاً  إضافية، سنوات

 املرفق الثاين للمقرر ا م-6/1
 اصات الربانمج الدويل احملدداختص

 جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد -ألف
أعضاء  10من “( جملس إدارة الربانمج” ــيتكون جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد )يشار إليه فيما بعد بـ -1

 .(3)كتباألطراف. وترشح كل منطقة من املناطق اخلمس لألمم املتحدة عضوين من خالل ممثليها لدى امل من
، وتستمر 201٧كانون األول/ديسمرب   31األعضاء األوائل جمللس اإلدارة يف موعد ال يتجاوز  يُرشح -2

 ويُقر سنتني كلاجملموعات اإلقليمية األعضاء   تُرشحبعد ذلك و . األطراف ملؤمتر الثالث االجتماععضويتهم حىت 
 مؤمتر األطراف عضويتهم.

 يُقدَّم مث ومن ويعتمده، اجمللس فيه ينظر لكي الربانمج إدارة جمللس الداخلي النظام مشروع األمانة وتصوغ -3
 .به للِعلم الثاين اجتماعه يف األطراف مؤمتر إىل

                                                           
 وفق الصياغة النهائية يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف.(  3)



UNEP/MC/COP.2/19 

78 

ويتوىل رائسة جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد رئيسان مشاركان ينتخبان من بني أعضاء اجمللس، مبا  -4
 يعكس تكوين اجمللس والغرض من الربانمج.

وإذا استنفدت مجيع حماوالت الوصول إىل إدارة الربانمج الدويل احملدد قراراته بتوافق اآلراء. يتخذ جملس  -5
 توافق يف اآلراء ومل جيِر التوصل إىل أي اتفاق، يعتمد القرار أبغلبية ثالثة أرابع أعضائه احلاضرين واملصوتني.

احملدد، من حيث املبدأ، مرة يف السنة للموافقة على طلبات املشاريع  وجيتمع جملس إدارة الربانمج الدويل -٦
واستعراض التقدم احملرز يف إطار الربانمج استناداً إىل التقارير املقدمة من أمانة اتفاقية ميناماات، فضالً عن املعلومات 

 األخرى ذات الصلة اليت تقدم له بشأن تنفيذ الربانمج.
ج قرارات تنفيذية تتعلق أبداء الربانمج الدويل احملدد، مبا يف ذلك املوافقة على ويتخذ جملس إدارة الربانم -٧

طلبات التمويل استنادًا إىل التوجيهات اليت يقدمها مؤمتر األطراف، ويؤيد، حسب االقتضاء، معايري وإجراءات 
 تقدمي الطلبات والتقييم واإلبالغ. 

ا جملس إدارة الربانمج، وتتوىل إدارة املخصصات وجتهز األمانة مقرتحات الطلبات لكي يوافق عليه -8
املعتمدة وخدمة جملس إدارة الربانمج. وتقدم األمانة تقارير بشأن عملياهتا إىل جملس اإلدارة وتكون مسؤولة أمام 

واًي إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة فيما خيص املسائل اإلدارية واملالية. وتقدم األمانة تقريرًا سن
جملس اإلدارة، ويقدم التقرير أيضًا إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك املعلومات ذات الصلة بشأن رفض مقرتحات 

 املشاريع.
 عمليات فرز املشاريع وتقييمها واملوافقة عليها -ابء

ق الوطنية تتلقى أمانة اتفاقية ميناماات الطلبات مباشرًة من احلكومات الوطنية من خالل مراكز التنسي -9
 التابعة هلا.

وجيوز جلميع اجلهات القادرة أن تقدم املساعدة التقنية يف إعداد طلبات املشاريع، بناء على طلب من  -10
 مقدمي الطلبات.

وجتري أمانة اتفاقية ميناماات فرزاً لطلبات املشاريع من حيث االكتمال واألهلية. وتقيِ م األمانة أيضاً، مع  -11
الئمة داخل األمانة، الطلبات املقدمة لكي ينظر فيها جملس اإلدارة ويتخذ قرارًا بشأهنا، املوظفني ذوي اخلربة امل

 ابلتشاور مع املنظمات احلكومية الدولية املعنية، شريطة عدم وجود آاثر من حيث التكاليف.
 الدعم اإلداري املقدم إىل الربانمج الدويل احملدد -جيم

الدويل  الربانمجالقدرات يف األمانة وأنشطة  وبناءملساعدة التقنية ا ألنشطةاألمانة وظيفة واحدة  توفر -12
 احملدد الدويل الربانمج احتياجات أن مراعاةاحملدد، ويغطي الصندوق االستئماين العام تكاليف هذه الوظيفة، مع 

 .لالستعراض ستخضع املوظفني من
 التربعات من االجتماعات، تكاليف ذلك يف امب احملدد، الدويل الربانمج بتشغيل املرتبطة التكاليف ومُتوَّل -13

 .الربانمج إىل املقدمة
  النتائج املتوقعة -دال

من املتوقع أن يؤدي دعم بناء القدرات واملساعدة التقنية الذي يقدمه الربانمج الدويل احملدد إىل حتسني  -14
 لية يف تنفيذ التزاماهتا يف إطار االتفاقية.قدرات البلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا
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 احلساابت واملراجعة -هاء
ختضع حساابت الربانمج الدويل احملدد وإدارته املالية لعملية املراجعة الداخلية واخلارجية لألمم املتحدة.  -15

قفال الفرتة املالية وتُعرض حساابت الربانمج الدويل احملدد على جملس إدارة الربانمج خالل فرتة ثالثة شهور بعد إ
 وينظر فيها أيضاً مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات.

____________ 


